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Amendement 1
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de 
ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 26, 27, 574, 575, 576, 580, 
581, 583, 587, 588, 590, 592, 594, 595

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassingsgebied Toepassingsgebied

1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
heeft betrekking op:

1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
heeft betrekking op:

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

(a) de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen en het duurzame
beheer en de duurzame exploitatie van de 
visserij die betrekking op deze
hulpbronnen heeft;

(b) de biologische zoetwaterhulpbronnen, 
de aquacultuur en de verwerking en de 
afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten, in verband met 
marktmaatregelen en financiële 
maatregelen ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

(b) de instandhouding van de biologische 
zoetwaterhulpbronnen, de aquacultuur en 
de verwerking en de afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten, in verband met 
marktmaatregelen en financiële 
maatregelen ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, 
structurele maatregelen en het beheer van 
de vlootcapaciteit;
(b bis) de sociale en economische 
levensvatbaarheid van visserijactiviteiten, 
de bevordering van werkgelegenheid in en 
de ontwikkeling van 
kustgemeenschappen, de specifieke 
problemen van kleinschalige en 
ambachtelijke visserij en aquacultuur.

2. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
bestrijkt de in lid 1 genoemde activiteiten 
voor zover deze worden verricht:

2. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
bestrijkt de in lid 1 genoemde activiteiten 
voor zover deze worden verricht:

(a) op het grondgebied van de lidstaten; of (a) op het grondgebied van de lidstaten; of
(b) in EU-wateren, inclusief door 
vissersvaartuigen die de vlag voeren van en 
geregistreerd zijn in een derde land; of

(b) in EU-wateren, inclusief door 
vissersvaartuigen die de vlag voeren van en 
geregistreerd zijn in een derde land; of

(c) door EU-vissersvaartuigen die zich (c) door EU-vissersvaartuigen die zich 
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buiten EU-wateren bevinden; of buiten EU-wateren bevinden; of
(d) door onderdanen van de lidstaten, 
onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat.

(d) door onderdanen van de lidstaten, 
onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat.

Or. en

Amendement 2
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de 
EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 
669, 671, 699

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene doelstellingen Algemene doelstellingen

1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
staat er borg voor dat de activiteiten in het 
kader van de visserij en de aquacultuur
zorgen voor omstandigheden die uit 
ecologisch, economisch en sociaal
oogpunt duurzaam op lange termijn zijn, 
en bijdragen tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden.

1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
staat er borg voor dat de activiteiten in het 
kader van de visserij en de aquacultuur uit 
ecologisch oogpunt duurzaam op lange 
termijn zijn en worden beheerd op een 
manier die consistent is met de 
doelstellingen voordelen te realiseren op 
economisch en sociaal gebied en op het 
gebied van werkgelegenheid en bij te 
dragen tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden en vangstmogelijkheden 
voor de recreatievisserij, alsmede 
verwerkende industrieën en activiteiten 
aan land mogelijk te maken die 
rechtstreeks met visserijactiviteiten 
verband houden, rekening houdend met 
de belangen zowel van consumenten als 
van producenten.

2. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt de 
voorzorgsbenadering toegepast op het 
visserijbeheer en wordt ernaar gestreefd
dat uiterlijk in 2015 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo worden 

2. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt de 
voorzorgsbenadering toegepast op het 
visserijbeheer en wordt ervoor gezorgd dat
de visserijsterftecoëfficiënten uiterlijk in 
2015 worden vastgesteld op een niveau 
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geëxploiteerd dat de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil wordt 
gebracht en gehouden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

waarbij de visbestanden zich uiterlijk in 
2020 kunnen herstellen boven een niveau
dat de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren en waarbij alle herstelde 
bestanden op dit niveau kunnen worden 
behouden.

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

3. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt de ecosysteemgerichte 
benadering toegepast op het visserijbeheer
en de aquacultuur, om ervoor te zorgen 
dat visserij en aquacultuur bijdragen tot 
het halen van de doelstelling dat de 
menselijke activiteiten zo weinig mogelijk 
impact hebben op het mariene 
ecosysteem, niet bijdragen tot de afbraak 
van het mariene milieu en doeltreffend 
zijn afgestemd op afzonderlijke 
visserijtakken en regio's.

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

4. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
strookt met de EU-milieuwetgeving en met 
het overige beleid van de Unie.

4 bis. Er wordt met het gemeenschappelijk 
visserijbeleid voor gezorgd dat de 
vangstcapaciteit van de vloten is 
afgestemd op exploitatieniveaus die 
voldoen aan de vereisten van lid 2.

Or. en

Amendement 3
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 
686, 689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 
728, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 
773, 775

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke doelstellingen Specifieke doelstellingen

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

algemene doelstellingen te halen, moet het 
gemeenschappelijk visserijbeleid specifiek 
tot doel hebben:

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

(a) ongewenste vangsten te voorkomen, tot 
een minimum terug te brengen en in de 
mate van het mogelijke te elimineren;

(a bis) ervoor zorgen dat alle vangsten van 
voor commerciële doeleinden gebruikte 
bestanden en gereglementeerde bestanden 
worden aangeland, rekening houdend met 
het beste wetenschappelijke advies, en te 
voorkomen dat nieuwe markten worden 
gecreëerd of bestaande worden 
uitgebreid;

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

(b) de voorwaarden te creëren voor 
doeltreffende ecologisch duurzame 
visserijactiviteiten in de Unie, om te 
zorgen voor het herstel van een rendabele 
en concurrerende visserijsector, en eerlijke 
voorwaarden op de Europese markt te 
garanderen;

(c) de ontwikkeling van de 
aquacultuuractiviteiten van de Unie te 
bevorderen om bij te dragen tot de 
voedselzekerheid en tot de 
werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden;

(c) de ontwikkeling van de 
aquacultuuractiviteiten en de 
bedrijfssectoren die hieraan gekoppeld 
zijn, te bevorderen, ervoor zorgend dat zij 
ecologisch duurzaam zijn, om bij te 
dragen tot de voedselzekerheid en tot de 
werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden;

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

(d) een rechtvaardige verdeling van de 
mariene hulpbronnen te bevorderen, om
bij te dragen tot een billijke 
levensstandaard en billijke sociale 
omstandigheden voor degenen die 
afhankelijk zijn van visserijactiviteiten;

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

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

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

(f) te zorgen voor een systematische, 
geharmoniseerde, regelmatige en
betrouwbare gegevensverzameling en een 
transparant gegevensbeheer en de 
kwesties aan te pakken die voortvloeien 
uit het beheer van bestanden waarvoor 
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weinig gegevens beschikbaar zijn;
(f bis) de overleving te bevorderen van de 
kleinschalige kustvisserij.

Or. en

Amendement 4
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 792, 793, 794, 795, 796, 797, 
798, 799

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 5
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 40, 801, 803, 804, 805, 806, 
807, 810, 823, 824, 829

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) brede betrokkenheid van de 
belanghebbenden bij alle stadia van 
concipiëring tot tenuitvoerlegging van de 
maatregelen;

(d) passende betrokkenheid van de 
belanghebbenden, met name de 
adviesraden en de sociale partners, bij alle 
stadia van concipiëring tot 
tenuitvoerlegging van de maatregelen, om 
zo de specifieke regionale eigenheden te 
eerbiedigen via een geregionaliseerde 
aanpak;

Or. en
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Amendement 6
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 816, 817, 818, 819, 820, 821

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 45, 840, 841, 842, 843, 844, 
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– "maximale duurzame opbrengst": de
hoogste theoretische evenwichtsopbrengst 
die (gemiddeld) continu uit een visbestand 
kan worden gehaald onder bestaande 
(gemiddelde) milieuomstandigheden 
zonder een aanzienlijke invloed te hebben 
op het voortplantingsproces.

Or. en

Amendement 8
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 46, 857, 858, 859, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–"voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer": een benadering in het 
kader waarvan het ontbreken van adequate 
wetenschappelijke informatie niet mag 
worden gebruikt als een motief voor het 
uitstellen of achterwege laten van 
beheersmaatregelen voor de 
instandhouding van de doelsoorten, de 
geassocieerde of afhankelijke soorten en de 
niet-doelsoorten en hun milieu;

"voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer" als in artikel 6 van de VN-
visbestandenovereenkomst: een 
benadering in het kader waarvan het 
ontbreken van adequate wetenschappelijke 
informatie niet mag worden gebruikt als 
een motief voor het uitstellen of 
achterwege laten van beheersmaatregelen 
voor de instandhouding van de 
doelsoorten, de geassocieerde of 
afhankelijke soorten en de niet-doelsoorten 
en hun milieu;

Or. en

Amendement 9
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 888, 989, 991, 1008

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "ongewenste vangsten": vangsten van 
soorten beneden de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte of de 
minimummaat bij aanlanding, vangsten 
van verboden soorten of vangsten van 
soorten die niet in de handel kunnen 
worden gebracht of van exemplaren van 
soorten die in de handel kunnen worden 
gebracht die niet voldoen aan de 
voorwaarden in de bepalingen van de 
visserijwetgeving van de Unie waarbij 
technische, monitoring- en 
beschermingsmaatregelen worden 
vastgesteld;

Or. en
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Amendement 10
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 891, 889

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 49, 890, 894, 896, 897

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "grensreferentiepunt": waarde van een 
parameter voor de populatie van een 
visbestand (zoals biomassa of 
visserijsterftecoëfficiënt) die in het 
visserijbeheer wordt gebruikt om een 
drempel aan te geven waaronder of 
waarboven het visserijbeheer bijvoorbeeld 
strookt met een aanvaardbaar niveau van 
biologisch risico of een wenselijk 
opbrengstniveau;

Or. en
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Amendement 12
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 51, 913

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "essentiële vishabitats": kwetsbare 
mariene habitats die moeten worden 
beschermd wegens de rol die zij spelen 
voor het voorzien in de ecologische en 
biologische behoeften van vissoorten, 
zoals paaigronden en kraam- en 
voedselgebieden;

Or. en

Amendement 13
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 50, 910, 912, 915

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "beschermd visserijgebied": een 
geografisch gedefinieerd zeegebied waar 
alle of bepaalde visserijactiviteiten 
tijdelijk of permanent zijn verboden of 
beperkt, om de exploitatie en de 
instandhouding van levende aquatische 
hulpbronnen of de bescherming van 
mariene ecosystemen te verbeteren;

Or. en

Amendement 14
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
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Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 53, 917, 918, 920

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–"vangstmogelijkheid": een 
gekwantificeerd wettelijk recht om te 
vissen, uitgedrukt als vangsten en/of
visserijinspanning, en de functioneel 
daarmee verbonden voorwaarden voor het 
kwantificeren ervan op een bepaald
niveau;

– "vangstmogelijkheid": een 
gekwantificeerd wettelijk recht om te 
vissen naar een bepaald visbestand, 
uitgedrukt als maximale vangsten of 
maximale visserijinspanning voor een 
bepaald beheersgebied;

Or. en

Amendement 15
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 57, 937, 939, 941, 943, 944

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

kW (kilowatt), zoals gedefinieerd in de 
artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 
2930/86 van de Raad;

– "vangstcapaciteit": de capaciteit van een 
vaartuig om vis te vangen, gemeten aan 
de hand van de vaartuigkenmerken, 
inclusief de tonnage van een vaartuig in 
GT (Gross Tonnage - brutotonnage), het 
vermogen ervan in kW (kilowatt), zoals 
gedefinieerd in de artikelen 4 en 5 van 
Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de 
Raad, de aard en de grootte van het vistuig 
ervan en elke andere parameter die 
gevolgen voor de capaciteit ervan om vis 
te vangen heeft;

Or. en

Amendement 16
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
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Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 962, 963, 964, 965, 966

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–"eindgebruiker van wetenschappelijke 
gegevens": een orgaan dat met het oog op 
onderzoek of beheer belang heeft bij de 
wetenschappelijke analyse van gegevens in 
de visserijsector;

- "eindgebruiker van wetenschappelijke 
gegevens": een onderzoeksorgaan of een 
beheersorgaan dat belang heeft bij de 
wetenschappelijke analyse van gegevens in
de visserijsector;

Or. en

Amendement 17
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van alle amendementen op dit tekstdeel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene voorschriften inzake toegang tot 
de wateren

Algemene voorschriften inzake toegang tot 
de wateren

3. In de wateren tot 100 zeemijl vanaf de 
basislijnen van de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden mogen de betrokken 
lidstaten vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2022 de visserij beperken tot de 
vissersvaartuigen die in de havens van deze 
eilanden zijn geregistreerd. Dergelijke 
beperkingen zijn niet van toepassing op 
EU-vaartuigen die traditioneel in die 
wateren vissen, op voorwaarde dat die 
vaartuigen de traditioneel uitgeoefende 
visserijinspanning niet overschrijden. De 
lidstaten delen de beperkingen die zij uit 
hoofde van dit lid hebben ingevoerd, mee 
aan de Commissie.

3. In de wateren tot 100 zeemijl vanaf de 
basislijnen van de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden mogen de betrokken 
lidstaten vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2022 de visserij beperken tot de 
vissersvaartuigen die in de havens van deze 
eilanden zijn geregistreerd. Dergelijke 
beperkingen zijn niet van toepassing op 
EU-vaartuigen die traditioneel in die 
wateren vissen, op voorwaarde dat die 
vaartuigen de traditioneel uitgeoefende 
visserijinspanning niet overschrijden. De 
lidstaten delen de beperkingen die zij uit 
hoofde van dit lid hebben ingevoerd, mee 
aan de Commissie.

Or. en
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Amendement 18
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 62, 1038, 1039

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel en titel I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL III DEEL III

MAATREGELEN VOOR DE 
INSTANDHOUDING VAN MARIENE 

BIOLOGISCHE HULPBRONNEN

MAATREGELEN VOOR DE 
INSTANDHOUDING EN DUURZAME 

EXPLOITATIE VAN MARIENE 
BIOLOGISCHE HULPBRONNEN

TITEL I TITEL I
SOORTEN MAATREGELEN SOORTEN MAATREGELEN

Or. en

Amendement 19
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 
1064, 1102, 1103, 1109, 1112, 1154

Voorstel voor een verordening
Artikel -7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -7 bis
Algemene bepalingen inzake de 

instandhoudingsmaatregelen
1. Om de in artikel 2 genoemde algemene 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid te halen stelt de Unie 
overeenkomstig de artikelen 7 en 8 
maatregelen voor de instandhouding en 
duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen vast. Deze 
maatregelen worden met name vastgesteld 
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in de vorm van meerjarenplannen 
overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 
van deze verordening.
2. De maatregelen stroken met de 
doelstellingen in de artikelen 2 en 3 van 
deze verordening en bij de vaststelling 
ervan wordt rekening gehouden met het 
beste wetenschappelijke advies dat 
beschikbaar is en met de adviezen die zijn 
ontvangen van de betrokken adviesraden.
3. De lidstaten worden gemachtigd 
instandhoudingsmaatregelen vast te 
stellen overeenkomstig de artikelen 17 t/m 
24 en de andere relevante bepalingen van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 20
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 
1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 
1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Soorten instandhoudingsmaatregelen Soorten instandhoudingsmaatregelen

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

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

(a) meerjarenplannen die overeenkomstig 
de artikelen 9, 10 en 11 worden 
vastgesteld;

(a) meerjarenplannen die overeenkomstig 
de artikelen 9, 10 en 11 worden 
vastgesteld;

(b) streefdoelen voor de duurzame 
exploitatie van bestanden;

(b) streefdoelen voor de duurzame 
exploitatie en de instandhouding van 
bestanden en de bescherming van het 
mariene milieu tegen de impact van 
visserijactiviteiten;
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(c) maatregelen om het aantal 
vissersvaartuigen en/of types van 
vissersvaartuigen aan te passen aan de 
beschikbare vangstmogelijkheden;

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

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

(d) stimulansen ter bevordering van een 
selectievere visserĳ en van 
visserijmethoden met een lage impact op 
het mariene ecosysteem en de 
visserijhulpbronnen, met inbegrip van 
preferentiële toegang tot nationale 
vangstmogelijkheden die overeenkomstig 
artikel 29 gereserveerd zijn en van 
economische stimulansen;

(e) vangstmogelijkheden; (e) maatregelen voor de vaststelling en 
toewijzing van vangstmogelijkheden
overeenkomstig artikel 1;

(f) technische maatregelen zoals bedoeld in
artikel 14;

(f) technische maatregelen zoals bedoeld in
de artikelen 8 en 14;

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

(g) maatregelen voor het halen van de 
doelstellingen in artikel 15 van deze 
verordening;

(h) proefprojecten inzake alternatieve 
soorten visserĳbeheerstechnieken.

(h) proefprojecten inzake alternatieve 
soorten visserĳbeheerstechnieken en 
vistuig om de selectiviteit te vergroten of 
de impact van visserijactiviteiten op het 
mariene milieu zo veel mogelijk te 
beperken;
(h bis) maatregelen om de lidstaten te 
helpen te voldoen aan de vereisten van de 
milieuwetgeving;
(h ter) gebieden voor herstel van de 
bestanden;
(h quater) andere maatregelen die helpen 
om de doelstellingen van de artikelen 2 en 
3 te halen.

Or. en

Amendement 21
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 
1108, 1795



AM\921904NL.doc 17/101 PE500.589v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Instelling van gebieden voor herstel van 
de bestanden
1. Om de instandhouding van de levende 
aquatische hulpbronnen en de mariene 
ecosystemen te garanderen stellen de 
lidstaten in het kader van een 
voorzorgsbenadering een samenhangend 
netwerk van gebieden voor herstel van de 
bestanden in waar alle visserijactiviteiten 
verboden zijn, met name gebieden die 
belangrijk zijn voor de reproductie van 
vis.
2. De lidstaten zorgen voor de identificatie 
en aanwijzing van de gebieden die voor de 
instelling van een samenhangend netwerk 
van gebieden voor herstel van de 
bestanden nodig zijn.
3. De bedoelde gebieden worden ingesteld 
via technische maatregelen en omvatten 
ten minste 10% van de territoriale 
wateren van elke lidstaat.
4. De locatie van de gebieden voor herstel 
van de bestanden wordt in de eerste vijf 
jaar van de instelling ervan niet gewijzigd.
Als een wijziging nodig is, komt deze er 
pas na de instelling van een ander gebied 
of andere gebieden met dezelfde 
afmetingen.
5. Bij de instelling van het netwerk wordt 
rekening gehouden met alle bestaande 
gebieden waar visserijactiviteiten al 
verboden zijn en het netwerk omvat deze 
gebieden. De lidstaten verrichten de 
identificatie van de gebieden in kwestie 
samen met de wetenschappelijke 
gemeenschap en de vertegenwoordigers 
van de producentenorganisaties van de 
betrokken vissers en in overleg met de 
adviesraden, waarbij een tijdschema 
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wordt vastgesteld voor de voltooiing van 
de tenuitvoerlegging ervan in 2020.
6. De in bovenstaande leden 2, 3 en 4 
bedoelde maatregelen en besluiten 
worden ter kennis gegeven van de 
Commissie, samen met de 
wetenschappelijke, technische, sociale en 
juridische redenen ervoor, en worden 
openbaar gemaakt.
7. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in kwestie besluiten of de in de 
leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde gebieden voor 
herstel van de bestanden omgeven zijn 
door een gebied of gebieden waar de 
visserijactiviteiten beperkt zijn en stellen, 
na kennisgeving aan de Commissie, een 
besluit vast over het vistuig dat in deze 
gebieden mag worden gebruikt, alsmede 
over de adequate beheersmaatregelen en 
technische voorschriften die er moeten 
gelden, die niet minder strikt mogen zijn 
dan degene waarin is voorzien in de 
wetgeving van de Unie. Deze informatie 
wordt openbaar gemaakt.
8. Als een vissersvaartuig door een gebied 
voor herstel van de bestanden vaart, zorgt 
het ervoor dat al het vistuig aan boord dat 
wordt gebruikt om te vissen, tijdens de 
doorvaart is vastgesnoerd en opgeborgen.
9. De Unie neemt ook maatregelen om de 
mogelijke negatieve sociale en 
economische gevolgen van de instelling 
van gebieden voor herstel van de 
bestanden te beperken.

Or. en

Amendement 22
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 
1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1148, 1149, 1150
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Soorten technische maatregelen Soorten technische maatregelen
Technische maatregelen kunnen onder 
meer bestaan uit:

Technische maatregelen kunnen onder 
meer bestaan uit:

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

(a) een definitie van de kenmerken van 
vistuig en voorschriften betreffende het 
gebruik ervan;

(b) beperkingen betreffende de bouw van 
vistuig, zoals

(b) specificaties betreffende de bouw van 
vistuig, zoals

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

i) wijzigingen of aanvullende inrichtingen 
om de selectiviteit te verbeteren of de
negatieve impact op het ecosysteem tot een 
minimum te beperken;

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

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

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

(c) een verbod op of een beperking van het 
gebruik van bepaald vistuig of andere 
technische uitrusting;

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

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

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

(e) een verbod op de activiteit van 
vissersvaartuigen in een specifiek gebied 
gedurende een specifieke minimumperiode 
met als doel essentiële vishabitats,
tijdelijke aggregaties van een kwetsbare 
mariene hulpbron, een bedreigde soort, 
paaiende vis of jongen te beschermen;

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

(f) specifieke maatregelen om de negatieve
impact van visserijactiviteiten op de
mariene biodiversiteit en mariene
ecosystemen en niet-doelsoorten tot een 
minimum terug te brengen, inclusief 
maatregelen om ongewenste vangsten te 
voorkomen, te beperken en in de mate van 
het mogelijke te elimineren.

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

Or. en

Amendement 23
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 
1187, 1208, 1219, 1221

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meerjarenplannen Meerjarenplannen

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

1. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure als prioriteit en 
uiterlijk ...* meerjarenplannen vast die 
aansluiten bij het wetenschappelijke 
advies van de ICES en het WETCV en die
instandhoudingsmaatregelen omvatten om 
de visbestanden boven een niveau te 
houden of te brengen dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2. De 
meerjarenplannen dienen ook het halen 
van andere doelstellingen overeenkomstig 
de artikelen 2 en 3 van deze verordening.
___________________

* PB, gelieve datum in te voegen: vier jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

2. De meerjarenplannen omvatten: 2. De meerjarenplannen omvatten:
(a) de basis voor het vaststellen van de 
vangstmogelijkheden voor de betrokken 
bestanden op basis van vooraf omschreven 
instandhoudingsreferentiepunten; en

(a) de basis voor het vaststellen van de 
vangstmogelijkheden voor de betrokken 
bestanden op basis van vooraf omschreven 
instandhoudingsreferentiepunten en/of 
grensreferentiepunten, op zodanige wijze 
dat de doelstellingen van artikel 2 kunnen 
worden gehaald, rekening houdend met 
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het wetenschappelijk advies;
(b) maatregelen om op doeltreffende wijze 
te voorkomen dat de
instandhoudingsreferentiepunten worden 
overschreden.

(b) maatregelen om op doeltreffende wijze 
te voorkomen dat de
grensreferentiepunten worden 
overschreden en om de 
instandhoudingsreferentiepunten te 
halen.

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

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

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

4. De meerjarenplannen worden gebaseerd 
op de voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer en houden op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
rekening met de beperkingen van de 
beschikbare gegevens en 
beoordelingsmethoden, waarbij ook 
beoordelingen worden gemaakt van 
bestanden waarover weinig gegevens 
beschikbaar zijn, en met alle 
gekwantificeerde bronnen van 
onzekerheid.

Or. en

Amendement 24
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 79, 80, 1179, 1222, 1224, 
1232, 1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 
1255, 1256, 257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 
1274, 1279

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstellingen van de meerjarenplannen Doelstellingen van de meerjarenplannen

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

moet de visserijsterftecoëfficiënt zo 
worden aangepast dat de coëfficiënt 
uiterlijk in 2015 wordt vastgesteld op een 
niveau waarbij de visbestanden zich 
uiterlijk in 2020 kunnen herstellen boven 
een niveau dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren en waarbij alle 
herstelde bestanden op dit niveau kunnen 
worden behouden.

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

2. Wanneer het niet mogelijk is de in lid 1 
bedoelde visserijsterftecoëfficiënt te 
bepalen, wordt in de meerjarenplannen op 
het visserijbeheer de voorzorgsbenadering 
toegepast en worden in deze plannen 
schattingsnormen en maatregelen
vastgesteld die op zijn minst een 
vergelijkbaar niveau van instandhouding 
van de betrokken bestanden garanderen.

2 bis. Onverminderd de bepalingen van de 
leden 1 en 2 staan de maatregelen in het 
kader van de meerjarenplannen en het 
tijdschema voor de tenuitvoerlegging 
ervan in verhouding tot de doelstellingen, 
de streefdoelen en het verwachte 
tijdskader en wordt rekening gehouden 
met de economische en sociale impact van 
de maatregelen. De maatregelen worden 
geleidelijk ten uitvoer gelegd, 
uitgezonderd in dringende gevallen.

Or. en

Amendement 25
namens de S&D-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als afwijking van lid 1, maar zonder 
dat de voorzorgsbenadering wordt 
opgegeven, kunnen de meerjarenplannen 
een clausule omvatten om erin te voorzien 
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dat, als de op basis van artikel 9, lid 1, en 
artikel 10, lid 1, berekende 
visserijsterftecoëfficiënt ertoe leidt dat de 
totaal toegestane vangst jaarlijks moet 
worden verminderd met meer dan 25 
percent, de jaarlijkse vermindering van de 
totaal toegestane vangst tot 25 percent 
kan worden beperkt. Deze afwijking laat 
bijkomende bepalingen betreffende 
kwantificeerbare streefdoelen die worden 
uitgedrukt in maximale jaarlijkse 
schommelingspercentages van de totaal 
toegestane vangsten, overeenkomstig 
artikel 11, punt (c ), onder iii), onverlet.

Or. en

Amendement 26
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De meerjarenplannen kunnen 
bepalingen omvatten om rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van 
gemengde visserij met betrekking tot het 
behoud en het herstel van de bestanden 
boven een niveau dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren, als 
het wetenschappelijk advies aangeeft dat 
het niet mogelijk is de selectiviteit te 
vergroten, om het verstikken van soorten 
te voorkomen.

Or. en

Amendement 27
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
91, 99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 
1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 
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1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 
1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van de meerjarenplannen Inhoud van de meerjarenplannen
Een meerjarenplan omvat: 1. Een meerjarenplan omvat:

(a) het voorwerp waarop het meerjarenplan 
wordt toegepast, d.w.z. de betrokken 
bestanden, visserijtakken en mariene 
ecosystemen;

(a) het voorwerp waarop het meerjarenplan 
wordt toegepast, d.w.z. het geografische 
gebied, de betrokken bestanden, 
visserijtakken en mariene ecosystemen;

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

(b) doelstellingen die verenigbaar zijn met 
de in de artikelen 2 en 3 vastgestelde 
doelstellingen en met de relevante 
bepalingen van de artikelen 6 bis, 9 en 10 
van deze verordening;

(b bis) een beoordeling van de 
vlootcapaciteit en, als de visserijcapaciteit 
geen effectief evenwicht vertoont met de 
beschikbare vangstmogelijkheden, een 
plan om de capaciteit te verminderen, met 
een tijdspad en de specifieke stappen die 
door elke betrokken lidstaat moeten 
worden ondernomen om de 
visserijcapaciteit aan te passen aan de 
beschikbare vangstmogelijkheden binnen 
een bindende termijn; deze beoordeling 
moet een evaluatie omvatten van de 
sociaaleconomische dimensie van de 
onderzochte vloot, onverminderd de 
verplichtingen die zijn vastgesteld in 
artikel 34;
(b ter) een beoordeling van de ongewenste 
impact van visserij op het ecosysteem en 
het mariene milieu, overeenkomstig de 
wetgeving van de Unie en de 
internationale overeenkomsten, alsmede 
een beoordeling van de 
sociaaleconomische impact van de in het 
kader van het meerjarenplan genomen 
maatregelen;

(c) kwantificeerbare streefdoelen die (c) kwantificeerbare streefdoelen die 
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worden uitgedrukt in: worden uitgedrukt in:
i) visserĳsterftecoëfficiënt, en/of i) visserĳsterftecoëfficiënt, en/of

ii) paaibiomassa, en ii) paaibiomassa, en

ii bis) maximumpercentages van 
ongewenste en niet-toegelaten vangsten,
ii ter) maximale jaarlijkse veranderingen 
van de vangstmogelijkheden,
ii quater) beschrijvende elementen van 
goede milieutoestand per visserijtak 
overeenkomstig Richtlijn 2008/56/EG en 
Besluit 2010/477/EU;

iii) stabiliteit van de vangsten.
(d) een duidelijk tijdspad voor het halen 
van de kwantificeerbare streefdoelen;

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

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

(e) instandhoudings- en technische 
maatregelen die moeten worden genomen 
om de doelstellingen in artikel 15 van deze 
verordening te halen en maatregelen om
ongewenste vangsten te voorkomen en in 
de mate van het mogelijke te elimineren;

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

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

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

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

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

(h) maatregelen om de impact van de 
visserij op het ecosysteem te reduceren;

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

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

(i bis) maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de bepalingen van het meerjarenplan 
worden nageleefd;

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

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

1 bis. In de meerjarenplannen wordt erin 
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voorzien dat de plannen periodiek worden 
geëvalueerd, om een beoordeling te 
maken van de vooruitgang die is geboekt 
in de richting van het halen van de in de 
meerjarenplannen vastgestelde 
doelstellingen, met name om rekening te 
houden met nieuwe elementen, 
bijvoorbeeld veranderingen in het 
wetenschappelijk advies, en om de nodige 
tussentijdse aanpassingen mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 28
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naleving van de verplichtingen in het 
kader van de milieuwetgeving van de Unie

Naleving van de verplichtingen in het 
kader van de milieuwetgeving van de Unie

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

1. Het GVB en alle daaruit voortvloeiende 
maatregelen die door de lidstaten worden 
vastgesteld met betrekking tot speciale 
beschermingszones, moeten volledig 
aansluiten bij Richtlijn 92/43/EEG, 
Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 
2008/56/EG. In de in artikel 6 van 
Richtlijn 92/43/EEG, artikel 4 van 
Richtlijn 2009/147/EG en artikel 13, lid 4, 
van Richtlijn 2008/56/EG genoemde 
gebieden  worden de visserijactiviteiten 
door de lidstaat die de zone heeft 
aangewezen, zo gereguleerd dat de 
doelstellingen van de bovengenoemde 
richtlijnen worden gehaald, in overleg 
met de Commissie, de adviesraden en 
andere belanghebbenden.
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Or. en

Amendement 29
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen van de Commissie bij ernstige 
bedreigingen voor de mariene biologische 

hulpbronnen

Maatregelen van de Commissie bij ernstige 
bedreigingen voor de mariene biologische

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

1. De Commissie wordt gemachtigd om,
indien er op basis van betrouwbare 
wetenschappelijke gegevens bewĳs is van 
een onmiddellĳke actie vereisende, 
ernstige bedreiging voor de instandhouding 
van mariene biologische hulpbronnen of 
voor het mariene ecosysteem,
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter verlichting 
van deze bedreiging.

Deze gedelegeerde handelingen worden 
uitsluitend vastgesteld, indien dit om 
dwingende redenen van urgentie vereist is 
en de in artikel 55 bis omschreven 
procedure is van toepassing.

2. De lidstaat deelt het in lid 1 bedoelde 
gemotiveerde verzoek terzelfder tĳd mee 
aan de Commissie, de overige lidstaten en 
de betrokken adviesraden.

Or. en

Amendement 30
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 
1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) dragen ertoe bij dat de visbestanden 
middels betere selectie op grootte en, in 
voorkomend geval, op soort boven een 
niveau worden gehouden of gebracht dat 
de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren;

(a) dragen ertoe bij dat de visbestanden 
middels betere selectiviteit met betrekking 
tot de soort en de grootte boven een niveau 
worden gehouden of gebracht dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren, overeenkomstig artikel 2, lid 2;

(b) leiden tot een reductie van de vangst 
van ondermaatse vis;

(b) leiden tot de voorkoming, 
minimalisering en in de mate van het 
mogelijke eliminatie van de vangst van 
ondermaatse vis;

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

(c) leiden tot de voorkoming, 
minimalisering en in de mate van het 
mogelijke eliminatie van de ongewenste 
vangsten van mariene organismen en 
zeevogels;

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

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

Or. en

Amendement 31
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 
1579, 1580, 1586
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Voorkoming en minimalisering van 

ongewenste vangsten
1. Vóór in de diverse visserijtakken de 
verplichting wordt ingevoerd alle 
vangsten aan te landen overeenkomstig 
artikel 15, op basis van het beste 
wetenschappelijke advies dat beschikbaar 
is en rekening houdend met de adviezen 
van de bevoegde regionale adviesraden, 
voeren de lidstaten indien nodig 
proefprojecten uit om alle realiseerbare 
methoden voor de voorkoming, 
minimalisering en eliminatie van 
ongewenste vangsten in een visserijtak 
volledig te onderzoeken. Deze 
proefprojecten worden uitgevoerd door de 
producentenorganisaties, indien dit 
passend is. De resultaten van deze 
proefprojecten krijgen hun neerslag in de 
langetermijnbeheersplannen van elke 
visserijtak in de vorm van bijkomende 
stimulansen voor het gebruik van het 
meeste selectieve vistuig en de meest 
selectieve visserijmethoden die 
beschikbaar zijn. De lidstaten produceren 
ook een teruggooiatlas, met het niveau 
van teruggooi in elk van de onder artikel 
15, lid 1, vallende visserijtakken. Deze 
atlas moet gebaseerd zijn op objectieve en 
representatieve gegevens.
2. De Unie biedt financiële steun voor het 
ontwerp en de tenuitvoerlegging van de 
proefprojecten die overeenkomstig lid 1 
worden uitgevoerd en voor het gebruik 
van selectief vistuig, om de hoeveelheid 
ongewenste en niet-toegelaten vangsten te 
verminderen.  In het kader van de 
financiële steunmaatregelen wordt 
bijzondere aandacht besteed aan vissers 
voor wie de verplichting geldt alle 
vangsten aan te landen en die actief zijn 
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in een visserijtak met gemengde visserij.

Or. en

Amendement 32
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 
1575

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot het aanlanden van alle 
vangsten

Verplichting tot het aanlanden en 
registreren van alle vangsten van 

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

1. Alle vangsten van beviste en 
gereglementeerde soorten die in de 
volgende visserijtakken worden gedaan 
tijdens visserijactiviteiten in EU-wateren of 
door EU-vissersvaartuigen in wateren 
buiten de Unie, worden aan boord van de 
vissersvaartuigen gebracht en gehouden, en 
worden geregistreerd en aangeland. Deze 
verplichting geldt voor de volgende 
visserijtakken, overeenkomstig het 
onderstaande tijdspad:

(a) uiterlijk vanaf 1 januari 2014: (a) uiterlijk vanaf 1 januari 2014:

– makreel, haring, horsmakreel, blauwe 
wijting, evervis, ansjovis, zilvervis,
sardinella's, lodde;

– kleine pelagische visserij, d.w.z. de 
visserij op makreel, haring, horsmakreel, 
blauwe wijting, evervis, ansjovis, zilvervis,
sardine, sprot;

– blauwvintonijn, zwaardvis, witte tonijn, 
grootoogtonijn, andere zeilvis,

– grote pelagische visserij, d.w.z. de 
visserij op blauwvintonijn, zwaardvis, 
witte tonijn, grootoogtonijn, andere zeilvis;
– visserij voor industriële doeleinden, 
d.w.z. de visserij op lodde, zandspiering en 
kever;
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– zalm in de Oostzee;
(b) uiterlijk vanaf 1 januari 2015:
kabeljauw, heek, tong,

(b) uiterlijk vanaf 1 januari 2016:

– de volgende visserij in Uniewateren van 
het noordelijke deel van de Atlantische 
Oceaan:
de Noordzee
– de visserij op kabeljauw, schelvis, 
wijting en zwarte koolvis;
– de visserij op langoustines;
– de visserij op tong en schol;
– de visserij op heek;
– de visserij op Noorse garnaal;
– andere nader te analyseren 
visserijtakken;
– andere visserij in de Oostzee dan de 
visserij op zalm;
Noordwestelijke wateren
– de visserij op kabeljauw, schelvis, 
wijting en zwarte koolvis;
– de visserij op langoustines;
– de visserij op tong en schol;
– de visserij op heek;
– andere nader te analyseren 
visserijtakken;
Zuidwestelijke wateren
– de visserij op kabeljauw, schelvis, 
wijting en zwarte koolvis;
– de visserij op langoustines;
– de visserij op tong en schol;
– de visserij op heek;
– andere nader te analyseren 
visserijtakken;

(c) uiterlijk vanaf 1 januari 2016: schelvis, 
wijting, schartong, zeeduivel, schol, leng, 
zwarte koolvis, witte koolvis, tongschar, 
tarbot, griet, blauwe leng, zwarte 
haarstaartvis, grenadiersvis, Atlantische 

(c) uiterlijk vanaf 1 januari 2017:
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slijmkop, zwarte heilbot, torsk, roodbaars 
en de mediterrane demersale bestanden.

– visserijtakken die niet vallen onder lid 1, 
onder (a), in EU- en niet-EU-wateren.
1 bis. Zodra de verplichting alle vangsten 
aan te landen in een visserijtak is 
ingevoerd, worden alle vangsten van 
soorten waarvoor de verplichting geldt 
alle vangsten aan te landen, geregistreerd 
en, indien nodig, afgetrokken van de 
quota van de visser, 
producentenorganisatie of pool voor 
collectief beheer in kwestie, met 
uitzondering van de soorten die 
overeenkomstig lid 1 ter mogen worden 
teruggegooid in zee.
1 ter. De aanlandingsverplichting in 
artikel 15, lid 1, geldt niet voor de 
volgende soorten:
– soorten die worden gevangen om als 
levend aas te worden gebruikt;
– soorten waarvan op basis van 
wetenschappelijke informatie bekend is 
dat zij een hoog overlevingspercentage 
hebben, rekening houdend met de aard 
van het vistuig, de visserijpraktijken en de 
omstandigheden in het visserijgebied;  
– soorten waarvoor een TAC is bepaald 
van nul.
1 ter. Om de tenuitvoerlegging van de 
verplichting alle vangsten aan te landen te 
vereenvoudigen en te harmoniseren, 
ongepaste verstoringen van de 
visserijtakken in kwestie te voorkomen en 
de hoeveelheid ongewenste vangsten te 
verminderen, wordt via meerjarenplannen 
die worden goedgekeurd overeenkomstig 
artikel 9, specifieke voorschriften van de 
Unie inzake de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsverplichting of andere 
wetgevingshandelingen van de Unie, het 
volgende vastgesteld:
– een lijst van niet-doelsoorten met een 
lage natuurlijke abundantie die mogen 
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worden aangerekend op de quota van de 
doelsoort van de visserijtak in kwestie, op 
voorwaarde dat aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
– de nationale jaarlijkse quota van deze 
niet-doelsoort is volledig opgebruikt;
– de totale vangst van de niet-doelsoort 
bedraagt niet meer dan 3% van de totale 
vangst van de doelsoort;
– het bestand van de niet-doelsoort ligt 
binnen veilige biologische grenzen;
– bepalingen betreffende de-
minimisuitzonderingen op de verplichting 
alle vangsten aan te landen op grond 
waarvan vissers tot 5 percent van hun 
totale jaarlijkse vangst mogen 
teruggooien, terwijl er tegelijk voor wordt 
gezorgd dat de geaccumuleerde teruggooi 
van elk bestand niet meer bedraagt dan 5 
percent van de totale jaarlijkse vangst van 
dit bestand in de EU. Met deze 
uitzonderingen worden disproportioneel 
hoge kosten voor de verwerking van 
ongewenste vangsten voorkomen en zij 
worden alleen toegestaan, als er 
wetenschappelijk bewijs is dat meer 
selectiviteit moeilijk te realiseren is;
– regels inzake stimulansen om de vangst 
van jonge vis te voorkomen, inclusief 
hogere quota-aandelen die moeten 
worden afgetrokken van de quota van een 
visser, als jonge exemplaren worden 
gevangen.

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

2. Op basis van wetenschappelijk advies 
dat nauwkeurig, bijgewerkt en het beste 
beschikbare is, worden indien nodig voor 
de bescherming van jonge exemplaren 
door de ontmoediging van het opzettelijk 
vissen erop minimale 
instandhoudingsreferentiegrootten 
vastgesteld, op basis van de leeftijd en 
omvang voor de eerste reproductie, voor 
de in lid 1 genoemde visbestanden
waarvoor de verplichting geldt alle 
vangsten aan te landen. Vangsten van 
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deze bestanden die de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte niet 
halen, mogen slechts worden gebruikt voor 
andere doeleinden dan menselijke 
consumptie, bijvoorbeeld verwerking tot 
vismeel, visolie, diervoeder of aas. De 
lidstaat in kwestie kan ook schenking van 
deze vangsten voor welzijns- of 
liefdadigheidsdoeleinden toestaan.

3. De handelsnormen voor vangsten van 
vis die de vastgestelde 
vangstmogelijkheden overschrijden, 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
27 van de verordening houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten.

3. Voor bestanden waarvoor een 
verplichting tot aanlanding van alle 
vangst geldt, mogen de lidstaten gebruik 
maken van een jaarlijkse flexibiliteit van 
maximum 5% van hun toegestane 
aanlandingen, onverminderd hogere 
flexbiliteitspercentages die zijn vastgesteld 
in specifieke wetgeving. De 
handelsnormen en de handelsregels voor 
vangsten van vis die de vastgestelde 
vangstmogelijkheden overschrijden,
kunnen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 39 van de 
verordening houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten.

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat EU-
vissersvaartuigen die hun vlag voeren, zo 
zijn uitgerust dat zij alle visserij- en 
verwerkingsactiviteiten volledig kunnen 
documenteren met het oog op het toezicht 
op de naleving van de verplichting om alle 
vangsten aan te landen. De lidstaten 
eerbiedigen hierbij het efficiëntie - en het 
proportionaliteitsprincipe.  Tijdens een 
overgangsperiode bevorderen de lidstaten 
vrijwillige volledige documentatie met 
CCTV, en soortgelijke middelen, door de 
toekenning van extra 
vangstmogelijkheden aan hun vissers 
overeenkomstig artikel 29, lid 4, waarbij 
zij ervoor zorgen dat de 
vangstmogelijkheden niet worden 
verminderd voor vlootsegmenten of 
grootteklassen waarvoor het gebruik van 
CCTV niet passend is.

5. Lid 1 is van toepassing onverminderd 5. Lid 1 is van toepassing onverminderd 
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internationale verplichtingen. internationale verplichtingen.
6. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde maatregelen te specificeren met 
het oog op de naleving van de 
internationale verplichtingen van de Unie.

6. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde maatregelen te nemen met het 
oog op de naleving van de internationale 
verplichtingen van de Unie.

Or. en

Amendement 33
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 116, 117, 118, 119, 1594, 
1595, 1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij de vaststelling en de toewijzing van 
de vangstmogelijkheden treedt de Raad op 
overeenkomstig de artikelen 2, 9, 10 en 11 
van deze verordening, volgt hij een 
langetermijnbenadering en volgt hij het 
beste wetenschappelijk advies dat 
beschikbaar is. De vangstmogelijkheden
worden zodanig onder de lidstaten
verdeeld dat voor iedere lidstaat de 
relatieve stabiliteit van de 
visserijactiviteiten voor elk visbestand of 
elke visserijtak gewaarborgd is. Bij de 
toewijzing van nieuwe 
vangstmogelijkheden wordt rekening 
gehouden met de belangen van elke 
lidstaat.

De Raad stelt de voor derde landen in EU-
wateren beschikbare vangstmogelijkheden 
vast en wijst deze mogelijkheden toe aan 
deze derde landen.
De toewijzing van vangstmogelijkheden 
aan een lidstaat of een derde land is 
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afhankelijk van de naleving van de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

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

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

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

3. De vangstmogelijkheden moeten in 
overeenstemming zijn met de 
kwantificeerbare streefdoelen wat de 
vangst betreft, termijnen en marges die zijn
vastgesteld in de meerjarenplannen,
overeenkomstig artikel 9, lid 2, en artikel 
11, onder b), c) en h). Indien geen 
overeenkomstig meerjarenplan voor 
commercieel geëxploiteerde visbestanden 
in EU-wateren is vastgesteld, zorgt de 
Raad ervoor dat de TAC's uiterlijk in 
2015 worden vastgesteld op een niveau 
waarbij de visbestanden zich uiterlijk in 
2020 kunnen herstellen boven een niveau 
dat de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren en waarbij alle herstelde 
bestanden op dit niveau kunnen worden 
behouden.
3 bis. Delegaties van het Europees 
Parlement en de adviesraden zijn 
aanwezig wanneer de Raad besluiten over 
de vaststelling van vangstmogelijkheden 
neemt.
3 ter. Wanneer het door een gebrek aan 
gegevens niet mogelijk is voor bepaalde 
bestanden exploitatiecijfers vast te stellen 
die stroken met de maximale duurzame 
opbrengst:
(i) wordt de voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer gevolgd;
(ii) worden vervangingsnormen 
vastgesteld op basis van de methoden 
zoals bedoeld in de punten 3.1 en 3.2 van 
Deel B van de bijlagen bij Besluit 
2010/477/EU, en wordt de visserijsterfte 
verder beperkt middels het 
voorzorgsbeginsel of, in gevallen waarin 
er aanwijzingen zijn dat de status van de 
bestanden bevredigend is, middels stabiele 
trends;
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(iii) evalueren de Commissie en de 
lidstaten de belemmeringen voor 
onderzoek en kennis, en nemen zij 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zo 
spoedig mogelijk bijkomende gegevens 
over bestanden en ecosystemen 
voorhanden zijn.

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

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

4 bis. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad een jaarverslag 
voor waarin wordt beoordeeld of de 
huidige vangstmogelijkheden doeltreffend 
zijn wat betreft herstel en instandhouding 
van populaties van gevangen soorten 
boven het niveau dat het in artikel 2, lid 2, 
bedoelde resultaat kan opleveren.

Or. en

Amendement 34
namens de S&D-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als afwijking van lid 1, maar zonder 
dat de voorzorgsbenadering wordt 
opgegeven, kan de Raad voor bestanden 
die niet vallen onder een meerjarenplan, 
de jaarlijkse vermindering van de totaal 
toegestane vangst beperken tot 25 percent, 
zelfs als op grond van de voorschriften in 
lid 3 een jaarlijkse vermindering van meer 
dan 25 percent verplicht is.

Or. en
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Amendement 35
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1469, 1666, 1682, 1687, lid 6, 
1746, 1752, lid 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Als de Commissie op grond van de 
met toepassing van artikel 19 of artikel 23 
uitgevoerde beoordeling van mening is dat 
een lidstaat geen passende maatregelen 
overeenkomstig [titel III van deze 
verordening] heeft genomen, leidt dit tot 
verlagingen van de door de Unie aan die 
lidstaat toegekende vangstmogelijkheden 
in het jaar of de jaren daarna en tot 
onderbreking of schorsing van de 
betalingen aan die lidstaat of tot de 
toepassing van een financiële correctie op 
de financiële steun van de Unie in het 
kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid [overeenkomstig artikel 50].
Dergelijke maatregelen moeten in 
verhouding staan tot de aard, de omvang, 
de duur en het al dan niet herhaaldelijke 
karakter van de niet-naleving.

Or. en

Amendement 36
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 
1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Lidstaten die een visserijtak delen, 
kunnen volgens de in dit artikel 
uiteengezette procedures worden 
gemachtigd om, in op grond van de 
artikelen 9, 10 en 11 vastgestelde 
meerjarenplannen en overeenkomstig die 
meerjarenplannen, maatregelen vast te 
stellen waarin wordt gespecificeerd welke 
instandhoudingsmaatregelen met 
betrekking tot in EU-wateren aanwezige 
bestanden waarvoor zij 
vangstmogelijkheden hebben gekregen, 
van toepassing zijn op de onder hun vlag 
varende vaartuigen.

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
instandhoudingsmaatregelen:

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
instandhoudingsmaatregelen:

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

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

(b) verenigbaar zijn met het 
toepassingsgebied en de doelstellingen van 
het meerjarenplan;

(b) verenigbaar zijn met het 
toepassingsgebied en de doelstellingen van 
het meerjarenplan;

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

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

(d) niet minder stringent zijn dan de in de 
EU-wetgeving vastgestelde technische 
maatregelen.

(d) niet minder stringent zijn dan de in de 
EU-wetgeving vastgestelde technische 
maatregelen; en

2 bis. De lidstaten werken samen om te 
zorgen voor de goedkeuring van onderling 
verenigbare maatregelen die ervoor 
zorgen dat de in de meerjarenplannen 
bepaalde doelstellingen worden gehaald 
en coördineren deze maatregelen met 
elkaar. Hiertoe maken de lidstaten, als dit 
haalbaar en wenselijk is, gebruik van 
bestaande regionale structuren en 
mechanismen voor institutionele 
samenwerking, inclusief die in het kader 
van de regionale zeeverdragen voor het 
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gebied of de visserijtak in kwestie.
De inspanningen die gericht zijn op 
onderlinge coördinatie tussen de lidstaten 
die een visserijtak delen, komen in 
aanmerking voor financiering met 
middelen van het EFMZV, 
overeenkomstig de bepalingen van de 
EFMZV-verordening.
2 ter. De lidstaten raadplegen de bevoegde 
adviesraden en de ICES en/of het 
Wetenschappelijk, Technisch en 
Economisch Comité voor de visserij 
(WTECV) over een ontwerp van de 
maatregelen, dat vergezeld gaat van een 
toelichting. Deze ontwerpen worden 
tegelijk toegezonden aan de Commissie en 
de andere lidstaten die de visserijtak 
delen. De lidstaten stellen alles in het 
werk om in een vroege fase en op open en 
transparante wijze de andere 
belanghebbenden van de visserijtak in 
kwestie bij de raadpleging te betrekken, 
om tijdens de voorbereiding van de 
geplande maatregelen de standpunten en 
voorstellen van alle betrokken partijen te 
leren kennen.
De lidstaten stellen samenvattingen van 
de ontwerpen van 
instandhoudingsmaatregelen die worden 
voorgesteld, ter beschikking van het 
publiek.
2 quater. De lidstaten houden met de door 
de bevoegde adviesraden, de ICES en/of 
het WTECV verstrekte adviezen naar 
behoren rekening en als de uiteindelijk 
goedgekeurde maatregelen van deze 
adviezen afwijken, verstrekken zij 
gedetailleerde uitleg over de redenen 
hiervoor.
2 quinquies. Als de lidstaten de 
goedgekeurde maatregelen willen 
wijzigen, zijn de leden 2 t/m 2 quater ook 
van toepassing.
2 sexies. De Commissie stelt richtsnoeren 
vast met de details van de procedure die 
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moet worden gevolgd voor de toepassing 
van de leden 2 bis t/m 2 quater, om ervoor 
te zorgen dat de goedgekeurde 
maatregelen coherent zijn, gecoördineerd 
worden op regionaal niveau en stroken 
met de vastgestelde meerjarenplannen. In 
deze richtsnoeren kunnen ook 
administratieve kaders wordt 
geïdentificeerd of vastgesteld, bijvoorbeeld 
regionale werkgroepen visserij, om de 
samenwerking tussen de lidstaten in de 
praktijk te organiseren, met name om de 
vaststelling van de maatregelen door 
iedere lidstaat te bevorderen en te 
faciliteren.
2 septies. De lidstaten die een visserijtak 
delen, kunnen samenwerken op het vlak 
van het overeenkomen en gezamenlijk ten 
uitvoer leggen van maatregelen in het 
kader van vóór 2014 aangenomen 
beheerplannen voor de lange termijn, 
overeenkomstig de procedure zoals 
bedoeld in artikel 25.
2 octies. Voor visserijactiviteiten die 
uitsluitend in de wateren onder de 
soevereiniteit en jurisdictie van één 
lidstaat plaatsvinden, richt de betrokken 
lidstaat één of meerdere comités voor 
gezamenlijk beheer op bestaande uit alle 
relevante betrokken partijen voor 
raadpleging over de te nemen 
maatregelen. Indien de lidstaat 
voornemens is op enigerlei wijze af te 
wijken van de adviezen van het bedoelde 
comité publiceert hij een beoordeling 
waarin in detail de redenen hiervoor 
worden aangegeven.

Or. en

Amendement 37
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1687
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Melding van de 
instandhoudingsmaatregelen van de 

lidstaten

Melding van de 
instandhoudingsmaatregelen van de 

lidstaten
De lidstaten die op grond van artikel 17, lid 
1, instandhoudingsmaatregelen vaststellen,
melden deze maatregelen mee aan de 
Commissie, andere belanghebbende 
lidstaten en de betrokken adviesraden.

De lidstaten die op grond van artikel 17, lid 
1, instandhoudingsmaatregelen vaststellen,
publiceren deze maatregelen en delen
deze maatregelen mee aan de Commissie, 
andere belanghebbende lidstaten en de 
betrokken adviesraden.

Or. en

Amendement 38
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 
1698, 1700, lid 3 en lid 4, alinea 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Beoordeling Beoordeling

De Commissie kan te allen tijde de 
verenigbaarheid en de effectiviteit van de 
instandhoudingsmaatregelen die de 
lidstaten op grond van artikel 17, lid 1, 
hebben genomen, beoordelen.

1. De Commissie kan te allen tijde de 
verenigbaarheid en de effectiviteit van de 
instandhoudingsmaatregelen die de 
lidstaten op grond van artikel 17 hebben 
genomen, beoordelen; in elk geval maakt 
zij een beoordeling van en brengt zij 
verslag uit over deze kwesties op zijn minst 
eens in de drie jaar of zo vaak als in het 
meerjarenplan in kwestie is 
voorgeschreven. De beoordeling is 
gebaseerd op het beste wetenschappelijk 
advies dat beschikbaar is.
Overeenkomstig Richtlijn 2007/2/EG 
verlenen de lidstaten de Commissie 
toegang en gebruikersrechten met 
betrekking tot het materiaal dat is 
voorbereid en de gegevens die zijn 
gebruikt in verband met de opstelling en 
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uitvoering van de nationale 
instandhoudingsmaatregelen krachtens 
artikel 19, zodat zij haar taak met 
betrekking tot de uitvoering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid kan 
uitvoeren.
Wat de toegang tot milieu-informatie 
betreft, zijn Richtlijn 2003/4/EG, 
Verordening 1049/2001/EG en 
Verordening 1367/2006/EG van 
toepassing.

Or. en

Amendement 39
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1687, 1752

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie publiceert de 
overeenkomstig dit artikel opgestelde 
beoordelingen en maakt deze informatie 
voor iedereen toegankelijk door de 
plaatsing ervan op passende websites of 
door de terbeschikkingstelling van een 
rechtstreekse link. Verordeningen 
1049/2001/EG en 1367/2006/EG zijn van 
toepassing wat betreft de toegang tot 
milieu-informatie.
Natuurlijke of rechtspersonen
(a) die geconfronteerd worden of kunnen 
worden met de gevolgen van het besluit, 
of
(b) die voldoende belang hebben bij het 
besluit, mogen om een interne evaluatie 
van het besluit van de Commissie 
verzoeken.
Dit verzoek met schriftelijk worden 
geformuleerd, binnen een tijdspanne van 
maximum zes weken na de uitvoering van 
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de beoordeling. In het verzoek moeten de 
redenen voor herziening worden 
gespecificeerd.
2 ter. De Commissie neemt elk verzoek in 
bovenbedoelde zin in behandeling, tenzij 
het duidelijk ongegrond is. De Commissie 
geeft zo snel mogelijk, en niet later dan 
vier weken na ontvangst van het verzoek, 
schriftelijk de redenen van haar besluit 
aan.
2 quater. Wanneer de Commissie er
ondanks al haar inspanningen niet in 
slaagt te handelen in overeenstemming 
met lid 2, stelt zij de natuurlijke of 
rechtspersoon die het verzoek heeft 
ingediend zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen de in lid 2 genoemde termijn in 
kennis van de redenen van het niet-
handelen en deelt zij mee wanneer zij 
voornemens is wel te handelen.
In elk geval handelt de Commissie binnen 
8 weken vanaf de indiening van het 
verzoek.
2 quinquies. Het belang van elke niet-
gouvernementele organisatie die de 
bescherming van het milieu of de 
sociaaleconomische belangen van vissers 
bevordert en die voldoet aan de in artikel 
4 quinquies opgenomen eisen, wordt 
voldoende geacht in de zin van lid 2 bis, 
alinea 2, punt (b).

Or. en

Amendement 40
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 
1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Standaard instandhoudingsmaatregelen die 
in het kader van meerjarenplannen worden 

vastgesteld

Standaard instandhoudingsmaatregelen die 
in het kader van meerjarenplannen worden 

vastgesteld
1. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
instandhoudingsmaatregelen voor onder 
een meerjarenplan vallende visserijtakken 
te specificeren, indien een lidstaat die 
gemachtigd is om overeenkomstig artikel 
17 maatregelen vast te stellen, deze 
maatregelen niet uiterlijk drie maanden na 
de inwerkingtreding van het meerjarenplan 
aan de Commissie heeft meegedeeld.

1. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
instandhoudingsmaatregelen voor onder 
een meerjarenplan vallende visserijtakken 
te specificeren, indien een lidstaat die 
gemachtigd is om overeenkomstig artikel 
17 maatregelen vast te stellen, deze 
maatregelen niet binnen de termijn waarin 
in het meerjarenplan is voorzien of, bij 
gebrek hieraan, uiterlijk zes maanden na 
de inwerkingtreding van het meerjarenplan 
aan de Commissie heeft meegedeeld.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
instandhoudingsmaatregelen voor onder 
een meerjarenplan vallende visserijtakken 
te specificeren, indien:

2. Indien de Commissie van oordeel is dat:

(a) op basis van een overeenkomstig artikel 
19 verrichte beoordeling wordt geoordeeld 
dat de maatregelen van een lidstaat niet 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
het meerjarenplan, of

(a) op basis van een overeenkomstig artikel 
19 verrichte beoordeling de maatregelen 
van een lidstaat niet verenigbaar zijn met 
de doelstellingen van het meerjarenplan, of

(b) op basis van een overeenkomstig artikel 
19 verrichte beoordeling wordt geoordeeld 
dat de maatregelen van een lidstaat niet 
effectief zijn met het oog op de in het 
meerjarenplan vastgestelde doelstellingen 
of kwantificeerbare streefdoelen, of

(b) op basis van een overeenkomstig artikel 
19 verrichte beoordeling de maatregelen 
van een lidstaat niet effectief zijn met het 
oog op de in het meerjarenplan 
vastgestelde doelstellingen of 
kwantificeerbare streefdoelen, of

(c) in artikel 11, onder i), bedoelde 
vrijwaringsmaatregelen in werking treden.

(c) in artikel 11, onder i), bedoelde 
vrijwaringsmaatregelen in werking treden.

Zij brengt de lidstaat op de hoogte van 
haar advies over de maatregelen, en geeft 
de redenen waarom zij van mening is dat 
de maatregelen niet verenigbaar zijn met 
het meerjarenplan, ze de doelstellingen of 
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kwantificeerbare streefdoelen niet 
verwezenlijken, of de in overeenstemming 
met artikel 11, onder i), vastgestelde 
vrijwaringsmaatregelen in werking doen 
treden.
2 bis. Wanneer de Commissie een advies 
levert in overeenstemming met lid 2, 
beschikken de lidstaten over drie 
maanden om hun maatregelen aan te 
passen om ze af te stemmen op de 
doelstellingen van het meerjarenplan en 
om te zorgen voor de verwezenlijking 
ervan.
2 ter. Indien een lidstaat haar 
maatregelen niet wijzigt in 
overeenstemming met lid 2 bis, wordt de 
Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
instandhoudingsmaatregelen voor onder 
een meerjarenplan vallende visserijtakken 
te specificeren.

3. De door de Commissie vastgestelde 
instandhoudingsmaatregelen moeten 
ervoor zorgen dat de in het meerjarenplan 
opgenomen doelstellingen en streefdoelen 
worden verwezenlijkt. Zodra de 
Commissie de gedelegeerde handeling 
vaststelt, zijn de maatregelen van de 
betrokken lidstaat niet langer van kracht.

3. De door de Commissie vastgestelde 
instandhoudingsmaatregelen moeten 
ervoor zorgen dat de in het meerjarenplan 
opgenomen doelstellingen en streefdoelen 
worden verwezenlijkt. Zodra de 
Commissie de gedelegeerde handeling 
vaststelt, zijn de maatregelen van de 
betrokken lidstaat niet langer van kracht.

3 bis. Voordat ze gedelegeerde 
handelingen vaststelt in overeenstemming 
met artikel 55, raadpleegt de Commissie 
de bevoegde adviesraden en de ICES 
en/of het Wetenschappelijk, Technisch en 
Economisch Comité voor de visserij 
(WTECV) over een ontwerp van de 
maatregelen, dat vergezeld gaat van een 
toelichting.

Or. en

Amendement 41
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
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Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, leden 1 en 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische maatregelen Technische maatregelen

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

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

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

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

(b) verenigbaar zijn met de doelstellingen 
van overeenkomstig artikel 14 vastgestelde 
maatregelen;

(b) verenigbaar zijn met de doelstellingen 
van overeenkomstig artikel 14 vastgestelde 
maatregelen;

(c) effectief zijn met het oog op de 
doelstellingen die zijn vastgesteld in 
overeenkomstig artikel 14 vastgestelde 
maatregelen; en

(c) effectief zijn met het oog op de 
doelstellingen die zijn vastgesteld in 
overeenkomstig artikel 14 vastgestelde 
maatregelen; en

(d) niet minder stringent zijn dan de in de 
EU-wetgeving vastgestelde technische 
maatregelen.

(d) niet in strijd zijn met en niet minder 
stringent zijn dan de in de EU-wetgeving 
vastgestelde technische maatregelen.

1 bis. De lidstaten werken samen om te 
zorgen voor de goedkeuring van onderling 
verenigbare maatregelen die ervoor 
zorgen dat de in het raamwerk van 
technische maatregelen bepaalde 
doelstellingen worden gehaald en 
coördineren deze maatregelen met elkaar.
Hiertoe maken de lidstaten, als dit 
haalbaar en wenselijk is, gebruik van 
bestaande regionale structuren en 
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mechanismen voor institutionele 
samenwerking, inclusief die in het kader
van de regionale zeeverdragen voor het 
gebied of de visserijtak in kwestie.
1 ter. De lidstaten raadplegen de bevoegde 
adviesraden en de ICES en/of het 
WTECV over een ontwerp van de 
maatregelen, dat vergezeld gaat van een 
toelichting. Deze ontwerpen worden 
tegelijk toegezonden aan de Commissie en 
de andere lidstaten die de visserijtak 
delen. De lidstaten stellen alles in het 
werk om in een vroege fase en op open en 
transparante wijze de andere 
belanghebbenden van de visserijtak in 
kwestie bij de raadpleging te betrekken, 
om tijdens de voorbereiding van de 
geplande maatregelen de standpunten en 
voorstellen van alle betrokken partijen te 
leren kennen.
1 quater. De lidstaten houden met de door 
de bevoegde adviesraden en de ICES 
en/of het WTECV verstrekte adviezen 
naar behoren rekening en als de 
uiteindelijk goedgekeurde maatregelen 
van deze adviezen afwijken, verstrekken 
zij gedetailleerde uitleg over de redenen 
hiervoor.
1 quinquies. Als de lidstaten de 
goedgekeurde maatregelen willen 
wijzigen, zijn de leden 1 bis t/m 1 quater 
ook van toepassing.
1 sexies. De Commissie stelt richtsnoeren 
vasts met de details van de procedure die 
moet worden gevolgd voor de toepassing 
van de leden 1 bis t/m 1 quater, om ervoor 
te zorgen dat de goedgekeurde 
maatregelen coherent zijn, gecoördineerd 
worden op regionaal niveau en stroken 
met het vastgestelde raamwerk van 
technische maatregelen. In deze 
richtsnoeren kunnen ook administratieve 
kaders wordt geïdentificeerd of 
vastgesteld, bijvoorbeeld regionale 
werkgroepen visserij, om de 
samenwerking tussen de lidstaten in de 
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praktijk te organiseren, met name om de 
vaststelling van de maatregelen door 
iedere lidstaat te bevorderen en te 
faciliteren.

Or. en

Amendement 42
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 139, 1759, alinea 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Melding van de technische maatregelen 
van de lidstaten

Melding van de technische maatregelen 
van de lidstaten

De lidstaten die op grond van artikel 21 
technische maatregelen vaststellen, delen 
deze maatregelen mee aan de Commissie, 
andere belanghebbende lidstaten en de 
betrokken adviesraden.

De lidstaten die op grond van artikel 21 
technische maatregelen vaststellen,
publiceren deze maatregelen en delen 
deze maatregelen mee aan de Commissie, 
andere belanghebbende lidstaten en de 
betrokken adviesraden.

Or. en

Amendement 43
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 140, 1755, 1756, 1758, 1759 
lid 3 en lid 4, alinea 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beoordeling Beoordeling

De Commissie kan te allen tijde de 
verenigbaarheid en de effectiviteit van de 
technische maatregelen die de lidstaten op 

1. De Commissie kan te allen tijde de 
verenigbaarheid en de effectiviteit van de 
technische maatregelen die de lidstaten op 



PE500.589v02-00 50/101 AM\921904NL.doc

NL

grond van artikel 21 hebben vastgesteld, 
beoordelen.

grond van artikel 21 hebben vastgesteld, 
beoordelen; in elk geval maakt zij hiervan 
een beoordeling en brengt zij hierover 
verslag uit op zijn minst eens in de drie 
jaar of zo vaak als in het raamwerk van 
technische maatregelen in kwestie is 
voorgeschreven.

1 bis. Overeenkomstig Richtlijn 
2007/2/EG verlenen de lidstaten de 
Commissie toegang en gebruikersrechten 
met betrekking tot het materiaal dat is 
voorbereid en de gegevens die zijn 
gebruikt in verband met de opstelling en 
uitvoering van de nationale 
instandhoudingsmaatregelen krachtens 
artikel 19, zodat zij haar taak met 
betrekking tot de uitvoering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid kan 
uitvoeren.
Wat de toegang tot milieu-informatie 
betreft, zijn Richtlijn 2003/4/EG, 
Verordening 1049/2001/EG en 
Verordening 1367/2006/EG van 
toepassing.

Or. en

Amendement 44
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1687, 1752

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie publiceert de 
overeenkomstig dit artikel opgestelde 
beoordelingen en maakt deze informatie 
voor iedereen toegankelijk door de 
plaatsing ervan op passende websites of 
door de terbeschikkingstelling van een 
rechtstreekse link. Verordeningen 
1049/2001/EG en 1367/2006/EG zijn van 
toepassing wat betreft de toegang tot 
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milieu-informatie.
1 quater. Natuurlijke of rechtspersonen
(a) die geconfronteerd worden of kunnen 
worden met de gevolgen van het besluit, 
of
(b) die een voldoende groot belang hebben 
bij het besluit
Dit verzoek met schriftelijk worden 
geformuleerd, binnen een tijdspanne van 
maximum zes weken na de uitvoering van 
de beoordeling. In het verzoek moeten de 
redenen voor herziening worden 
gespecificeerd.
1 quinquies. De Commissie neemt elk 
verzoek in bovenbedoelde zin in 
behandeling, tenzij het duidelijk 
ongegrond is. De Commissie geeft zo snel 
mogelijk, en niet later dan vier weken na 
ontvangst van het verzoek, schriftelijk de 
redenen van haar besluit aan.
1 sexies. Wanneer de Commissie er 
ondanks al haar inspanningen niet in 
slaagt te handelen in overeenstemming 
met lid 2, stelt zij de natuurlijke of 
rechtspersoon die het verzoek heeft 
ingediend zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen de in lid 2 genoemde termijn in 
kennis van de redenen van het niet-
handelen en deelt zij mee wanneer zij 
voornemens is wel te handelen.
In elk geval handelt de Commissie binnen 
8 weken vanaf de indiening van het 
verzoek.
1 septies. Het belang van elke niet-
gouvernementele organisatie die de 
bescherming van het milieu of de 
sociaaleconomische belangen van vissers 
bevordert en die voldoet aan de in artikel 
4 quinquies opgenomen eisen, wordt 
voldoende geacht in de zin van lid 2 bis, 
alinea 2, punt (b).

Or. en
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Amendement 45
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 
1774, 1775, 1776, 1777

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Standaard maatregelen die in het raamwerk 
van technische maatregelen worden 

vastgesteld

Standaard maatregelen die in het raamwerk 
van technische maatregelen worden 

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

1. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
technische maatregelen die onder een 
raamwerk van technische maatregelen 
vallen, te specificeren, indien de lidstaat 
die gemachtigd is om overeenkomstig 
artikel 21 maatregelen vast te stellen, deze 
maatregelen niet binnen de in het kader 
voor technische maatregelen vastgestelde 
periode, of, als dit niet mogelijk is,
uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van het raamwerk van 
technische maatregelen aan de Commissie 
heeft meegedeeld.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om technische 
maatregelen te specificeren, indien op
basis van een overeenkomstig artikel 23 
verrichte beoordeling wordt geoordeeld
dat de maatregelen van de lidstaat:

2. Indien de Commissie van oordeel is dat 
de maatregelen van de lidstaat:

(a) niet verenigbaar zijn met de in het 
raamwerk van technische maatregelen 
vastgestelde doelstellingen, of

(a) niet verenigbaar zijn met de in het 
raamwerk van technische maatregelen 
vastgestelde doelstellingen, of

(b) niet effectief zijn met het oog op de in 
het raamwerk van technische maatregelen 
vastgestelde doelstellingen.

(b) niet effectief zijn met het oog op de in 
het raamwerk van technische maatregelen 
vastgestelde doelstellingen.

De Commissie brengt de lidstaat op de 
hoogte van haar advies over de 
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maatregelen, en geeft de redenen waarom 
zij van mening is dat de maatregelen niet 
verenigbaar zijn met de in het raamwerk 
voor technische maatregelen opgenomen 
doelstellingen of niet zorgen voor de 
verwezenlijking ervan.
2 bis. Wanneer de Commissie een advies 
levert in overeenstemming met lid 2, 
beschikken de lidstaten over drie 
maanden om hun maatregelen aan te 
passen om ze af te stemmen op de 
doelstellingen van het raamwerk voor 
technische maatregelen en om te zorgen 
voor de verwezenlijking ervan.
2 ter. Indien een lidstaat haar 
maatregelen niet wijzigt in 
overeenstemming met lid 2 bis, wordt de 
Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de onder 
het raamwerk voor technische 
maatregelen vallende technische 
maatregelen te specificeren.

3. De door de Commissie vastgestelde 
technische maatregelen moeten ervoor 
zorgen dat de in het raamwerk van 
technische maatregelen opgenomen 
doelstellingen worden verwezenlijkt. Zodra 
de Commissie de gedelegeerde handeling 
vaststelt, zijn de maatregelen van de 
betrokken lidstaat niet langer van kracht.

3. De door de Commissie vastgestelde 
technische maatregelen moeten ervoor 
zorgen dat de in het raamwerk van 
technische maatregelen opgenomen 
doelstellingen worden verwezenlijkt. Zodra 
de Commissie de gedelegeerde handeling 
vaststelt, zijn de maatregelen van de 
betrokken lidstaat niet langer van kracht.

4 bis. Voordat ze gedelegeerde 
handelingen vaststelt in overeenstemming 
met artikel 55, raadpleegt de Commissie 
de bevoegde adviesraden, de ICES en het 
Wetenschappelijk, Technisch en
Economisch Comité voor de visserij 
(WTECV) over een ontwerp van de 
maatregelen, dat vergezeld gaat van een 
toelichting.

Or. en
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Amendement 46
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1790, 1791

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat kan met betrekking tot de 
zone van 12 zeemijl gerekend vanaf zijn 
basislijnen niet-discriminerende 
maatregelen nemen om visbestanden in 
stand te houden en te beheren en om het 
effect van visserij op de instandhouding 
van mariene ecosystemen tot een 
minimum te beperken, op voorwaarde dat 
de Unie geen specifiek voor die zone 
bestemde instandhoudings- en 
beheersmaatregelen heeft vastgesteld. De 
maatregelen van de lidstaat zĳn 
verenigbaar met de in de artikelen 2 en 3 
vastgestelde doelstellingen en mogen niet 
minder stringent zĳn dan de in de EU-
wetgeving vastgestelde maatregelen.

1. Een lidstaat kan met betrekking tot de 
zone van 12 zeemijl gerekend vanaf zijn 
basislijnen niet-discriminerende 
maatregelen nemen om visbestanden in 
stand te houden en te beheren, om 
doelstellingen voor andere levende 
aquatische hulpbronnen te halen en om
de staat van instandhouding van mariene 
ecosystemen te handhaven of te 
verbeteren, op voorwaarde dat de Unie 
geen specifiek voor die zone bestemde of 
specifiek voor het door de lidstaat in 
kwestie geïdentificeerde probleem 
bedoelde instandhoudings- en 
beheersmaatregelen heeft vastgesteld. De 
maatregelen van de lidstaat zĳn 
verenigbaar met de in de artikelen 2 en 3 
vastgestelde doelstellingen en mogen niet 
minder stringent zĳn dan de in de EU-
wetgeving vastgestelde maatregelen.

Or. en

Amendement 47
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 142, 143, 144, 1803, 1807, 
1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 
1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van systemen van
overdraagbare visserijconcessies

Vaststelling van systemen van 
visserijconcessies

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

december 2015 een systeem van 
visserijconcessies vast voor alle 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van ten minste 12 meter waarmee wordt 
gevist op bestanden waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 
vangstmogelijkheden van de Unie zijn 
toegewezen.   De lidstaten reserveren een 
toereikende toewijzing voor 
vissersvaartuigen met een lengte van 
minder dan 12 meter.

(a) alle vissersvaartuigen met een lengte 
over alles van ten minste 12 meter; en
(b) alle vissersvaartuigen met een lengte
over alles van minder dan 12 meter die zijn 
uitgerust met sleeptuig.

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

2. De instelling van het nationale systeem 
van visserijconcessies en de 
tenuitvoerlegging van dit systeem in 
afzonderlijke visserijtakken gebeurt 
volgens een open en transparante 
procedure met participatie van de 
betrokkenen.

Or. en

Amendement 48
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 146, 147, 150, 151, 152, 155, 
164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 
1943, 1944, 1945, 2018, 2023

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van overdraagbare
visserijconcessies

Toewijzing van visserijconcessies

1. Overdraagbare visserijconcessies 
behelzen het recht om gebruik te maken 
van overeenkomstig artikel 29, lid 1, 
toegewezen individuele 

1. Visserijconcessies behelzen het recht om 
gebruik te maken van een welomschreven 
deel van de individuele 
vangstmogelijkheden die aan de lidstaat 
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vangstmogelijkheden. zijn toegewezen.
2. Elke lidstaat wijst op basis van 
transparante criteria overdraagbare
visserijconcessies toe voor elk bestand of 
elke groep bestanden waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 
vangstmogelijkheden zijn toegewezen, 
behalve wanneer het vangstmogelijkheden 
betreft die zijn verkregen in het kader van 
duurzamevisserijovereenkomsten.

2. Elke lidstaat wijst op basis van eerlijke 
en transparante ecologische en sociale
criteria visserijconcessies toe voor elk 
bestand of elke groep bestanden in de EU-
wateren waarvoor overeenkomstig artikel 
16 vangstmogelijkheden zijn toegewezen.

3. Met het oog op de toewijzing van
overdraagbare visserijconcessies in het 
kader van gemengde visserij, houden de 
lidstaten rekening met de wijze waarop de 
vangst van vaartuigen die aan deze visserij 
deelnemen, waarschijnlijk is samengesteld.

3. Met het oog op de toewijzing van 
visserijconcessies in het kader van 
gemengde visserij, houden de lidstaten 
rekening met de wijze waarop de vangst 
van vaartuigen die aan deze visserij 
deelnemen, waarschijnlijk is samengesteld.

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

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

4 bis. Bij de toewijzing van 
visserijconcessies hanteren de lidstaten 
transparante en objectieve sociale en 
ecologische criteria, bijvoorbeeld de 
impact van de visserij op het milieu, de 
staat van dienst op het gebied van 
naleving en de bijdrage tot de lokale 
economie. Ook andere criteria, 
bijvoorbeeld vangstniveaus uit het 
verleden, mogen worden gehanteerd. De 
lidstaten moeten ook zorgen voor 
stimulansen voor vissersvaartuigen die 
zijn uitgerust met selectief vistuig dat 
ongewenste bijvangsten elimineert of die 
gebruik maken van visserijtechnieken met 
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beperkte milieueffecten, zoals een lager 
energieverbruik of een verminderde 
schade aan de habitats in het kader van 
de aan de lidstaten toegewezen 
vangstmogelijkheden.

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

5. De lidstaten verlenen visserijconcessies 
voor een periode van maximum 12 jaar.

6. Lidstaten mogen visserijconcessies na 
een kortere voorafgaande-
kennisgevingstermijn intrekken, indien 
wordt geconstateerd dat de houder van de 
concessies een ernstige inbreuk heeft 
gepleegd. Bij dergelijke intrekkingen, die 
waar nodig onmiddellijk van kracht 
worden, moeten het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en het 
evenredigheidsbeginsel onverkort worden 
toegepast.

6. Lidstaten mogen visserijconcessies na 
een kortere voorafgaande-
kennisgevingstermijn intrekken, indien 
wordt geconstateerd dat de houder van de 
concessies een ernstige inbreuk heeft 
gepleegd. Bij dergelijke intrekkingen, die 
waar nodig onmiddellijk van kracht 
worden, moeten het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en het 
evenredigheidsbeginsel onverkort worden 
toegepast.

6 bis. Overdraagbare visserijconcessies 
mogen door de lidstaten worden ingevoerd 
op basis van vrijwilligheid. Als lidstaten 
deze systemen invoeren, beperken zij de 
geldigheidsduur ervan. Onder geen 
beding gelden deze systemen buiten de 
EU-wateren.

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

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

7 bis. De lidstaten stellen de Commissie op 
de hoogte van de gekozen 
toewijzingsmethode.

Or. en
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Amendement 49
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 159, 160, 161, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 
1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van individuele 
vangstmogelijkheden

Toewijzing van individuele 
vangstmogelijkheden

1. De lidstaten wijzen individuele 
vangstmogelijkheden toe aan houders van 
in artikel 28 bedoelde overdraagbare
visserijconcessies op basis van 
vangstmogelijkheden die aan de lidstaten 
zijn toegewezen of zijn vastgesteld in 
beheersplannen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 hebben 
aangenomen.

1. De lidstaten wijzen individuele 
vangstmogelijkheden toe aan houders van 
in artikel 28 bedoelde visserijconcessies op 
basis van vangstmogelijkheden die aan de 
lidstaten zijn toegewezen. De lidstaten 
kunnen vrij de duur bepalen van de 
periode waarvoor de vangstmogelijkheden 
worden toegewezen , alsmede de 
frequentie waarmee toewijzingen worden 
gedaan.

2. Met betrekking tot soorten waarvoor de 
Raad geen vangstmogelijkheden heeft 
vastgesteld, bepalen de lidstaten welke 
vangstmogelijkheden op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies kunnen worden toegewezen aan 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren.

2. Met betrekking tot soorten waarvoor de 
Raad geen vangstmogelijkheden heeft 
vastgesteld, bepalen de lidstaten welke 
vangstmogelijkheden op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies kunnen worden toegewezen aan 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren.

3. De vissersvaartuigen verrichten slechts 
visserijactiviteiten wanneer zij in het bezit 
zijn van voldoende individuele 
vangstmogelijkheden om hun potentiële 
vangst volledig te dekken.

3. De vissersvaartuigen verrichten slechts 
visserijactiviteiten wanneer zij in het bezit 
zijn van voldoende individuele 
vangstmogelijkheden om hun potentiële 
vangst volledig te dekken.

4. De lidstaten mogen een reserve van 
maximaal 5 % van de vangstmogelijkheden 
aanleggen. Zij stellen doelstellingen en 
transparante criteria vast voor de 
toewijzing van deze gereserveerde 
vangstmogelijkheden. Deze 
vangstmogelijkheden mogen slechts 
worden toegewezen aan in artikel 28, lid 4, 
bedoelde in aanmerking komende houders 
van overdraagbare visserijconcessies.

4. De lidstaten mogen een reserve van 
maximaal 5 % van de vangstmogelijkheden 
aanleggen. Zij stellen doelstellingen en 
transparante criteria vast voor de 
toewijzing van deze gereserveerde 
vangstmogelijkheden. Deze 
vangstmogelijkheden mogen slechts 
worden toegewezen aan in artikel 28, lid 4, 
bedoelde in aanmerking komende houders 
van visserijconcessies.

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

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

6. De lidstaten mogen vergoedingen voor 
het gebruik van individuele 
vangstmogelijkheden vaststellen om bij te 
dragen in de kosten voor visserijbeheer.

6. De lidstaten mogen vergoedingen voor 
het gebruik van individuele 
vangstmogelijkheden vaststellen om bij te 
dragen in de kosten voor visserijbeheer.

Or. en

Amendement 50
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1961, 1962, 1963

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Register van overdraagbare
visserijconcessies en van individuele 

vangstmogelijkheden

Register van visserijconcessies

De lidstaten voeren een register van 
overdraagbare visserijconcessies en 
individuele vangstmogelijkheden in en 
houden dit bij.

De lidstaten voeren een register van 
visserijconcessies en individuele 
vangstmogelijkheden, inclusief, als dit 
relevant is, overdraagbare 
visserijconcessies, in en houden dit bij. Het 
register is openbaar en wordt geïntegreerd 
in het register over de vissersvloot van de 
Unie.

Or. en

Amendement 51
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
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1969, 1970, 1972, 1978

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overdracht van overdraagbare 
visserijconcessies

Schrappen

1. Overdraagbare visserijconcessies 
mogen in een lidstaat geheel of 
gedeeltelijk worden overgedragen tussen 
in aanmerking komende houders van 
dergelijke concessies.
2. Een lidstaat mag de overdracht van 
overdraagbare visserijconcessies van en 
naar een andere lidstaat toestaan.
3. De lidstaten mogen de overdracht van 
overdraagbare visserijconcessies 
reglementeren door voorwaarden vast te 
stellen voor de overdracht op basis van 
transparante en objectieve criteria.

Or. en

Amendement 52
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2004

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leasing van individuele 
vangstmogelijkheden

Schrappen

1. Binnen een lidstaat mogen individuele 
vangstmogelijkheden geheel of 
gedeeltelijk worden geleast.
2. Een lidstaat mag de leasing van 
overdraagbare visserijconcessies van en 
naar een andere lidstaat toestaan.
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Or. en

Amendement 53
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2015, 2016, 2017

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van vangstmogelijkheden die 
niet onder een systeem van overdraagbare

visserijconcessies vallen

Toewijzing van vangstmogelijkheden die 
niet onder een systeem van 
visserijconcessies vallen

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

1. Elke lidstaat beslist hoe de 
vangstmogelijkheden die overeenkomstig 
artikel 16 aan hem zijn toegewezen en die 
niet onder een systeem van 
visserijconcessies vallen, mogen worden 
toegewezen aan vaartuigen die zijn vlag 
voeren, overeenkomstig artikel 28, lid 4 
bis. De lidstaat deelt de 
toewijzingsmethode aan de Commissie 
mee.

Or. en

Amendement 54
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 177, 1797, 2020, 2024

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Specifieke overgangsregels voor de 

Middellandse Zee; invoering van een 
stelsel van territoriale beheereenheden

1. De lidstaten kunnen een stelsel van 
territoriale beheereenheden instellen.
Hierbij bakenen de lidstaten de gebieden 
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binnen hun territoriale wateren af waar 
hun vissersvaartuigen actief zijn en 
bepalen zij welke vaartuigen in elk van 
deze gebieden toestemming krijgen om er 
te opereren. Bij de afbakening van hun 
visserijsectoren bepalen de lidstaten zowel 
de ruimtelijke omvang van de sector als 
geheel als de locatie van alle beschermde 
visserijgebieden en streven zij ernaar de 
voordelen van de overloop van 
beschermde visserijgebieden voor in 
aanmerking komende houders te 
behouden.
2. De lidstaten die stelsels van territoriale 
beheereenheden instellen, brengen de 
Commissie hiervan op de hoogte.
3. Een niet-overdraagbaar deel van de 
territoriale beheereenheid, dat wordt 
uitgedrukt als ruimtelijk afgebakende 
gebruikersrechten, individuele 
vangstbeperkingen, individuele 
inspanningsbeperkingen of een 
combinatie hiervan, wordt toegewezen 
aan elke in aanmerking komende houder 
binnen de territoriale beheereenheid, met 
inachtneming van de toegangsvereisten 
en andere criteria die overeenkomstig de 
artikelen 27, 28 en 28 bis worden 
vastgesteld.
4. De lidstaten met kustwateren in de 
Middellandse Zee stellen uiterlijk in 2015 
territoriale beheereenheden in voor hun 
mediterrane visserij.
5. De instelling en tenuitvoerlegging van 
territoriale beheereenheden wordt 
financieel ondersteund door de Unie. De 
Unie neemt ook maatregelen om de 
eventuele negatieve sociale en 
economische gevolgen van de territoriale 
beheereenheden die kunnen ontstaan, te 
verminderen.

Or. en
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Amendement 55
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 178, 179, 2026, 2028, 2030,
2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Als dit nodig is voeren de lidstaten waar 
nodig maatregelen in om de 
vangstcapaciteit van hun vloten aan te 
passen teneinde een stabiel en duurzaam 
evenwicht tussen hun vangstcapaciteit en 
hun vangstmogelijkheden te 
bewerkstelligen, overeenkomstig de 
algemene doelstellingen in artikel 2.

1 bis. Om de doelstelling in lid 1 te halen 
voeren de lidstaten tegen ...* jaarlijkse 
capaciteitsbeoordelingen uit, waarvan zij 
de resultaten jaarlijks uiterlijk 30 mei 
toezenden aan de Commissie. De 
capaciteitsbeoordelingen omvatten een 
analyse van de totale vlootcapaciteit per 
visserijtak en vlootsegment op het moment 
van de beoordeling en de impact ervan op 
de bestanden en het ruimere mariene 
ecosysteem. Zij omvatten ook een analyse 
van de langetermijnrendabiliteit van de 
vloot. Om ervoor zorgen dat in alle 
lidstaten een gemeenschappelijke aanpak 
van deze beoordelingen wordt gevolgd, 
worden de beoordelingen uitgevoerd 
overeenkomstig de richtsnoeren van de 
Commissie voor een verbeterde analyse 
van het evenwicht tussen vlootcapaciteit 
en vangstmogelijkheden en wordt bij de 
beoordelingen rekening gehouden met de 
rendabiliteit van de vloot. De 
beoordelingen worden openbaar gemaakt.
1 ter. Als de beoordeling wijst op een 
verschil tussen hun visserijcapaciteit en 
hun vangstmogelijkheden, stellen de 
lidstaten binnen een jaar een gedetailleerd 
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programma vast, met inbegrip van een 
bindend tijdschema, voor elke nodige 
aanpassing van de vangstcapaciteit van 
hun vloten, wat aantal vaartuigen en 
vaartuigkenmerken betreft, teneinde een 
en duurzaam evenwicht tussen hun 
vangstcapaciteit en hun 
vangstmogelijkheden te bewerkstelligen.  
Zij zenden dit programma toe aan de 
Commissie, het Europees Parlement en de 
andere lidstaten.
1 quater. Als deze beoordeling niet wordt 
toegezonden of een lidstaat verplicht 
wordt te zorgen voor een programma om 
de capaciteit te verminderen en dit niet 
doet of als de lidstaat het programma niet 
uitvoert, leidt dit tot de opschorting van de 
financiële steun van de Unie in het kader 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
aan de lidstaat in kwestie.
In laatste instantie en alleen als een van 
deze stappen 2 jaar of meer vertraging 
oploopt, kan de Commissie de 
vangstmogelijkheden van de 
vlootsegmenten in kwestie opschorten.

2. Onttrekkingen aan de vloot met 
overheidssteun in het kader van het 
Europees Visserijfonds voor de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 
worden niet toegestaan, tenzij deze worden 
voorafgegaan door het intrekken van de 
visvergunning en de vismachtigingen.

2. Onttrekkingen aan de vloot met 
overheidssteun in het kader van het 
Europees Visserijfonds voor de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 
worden niet toegestaan, tenzij deze worden 
voorafgegaan door het intrekken van de 
visvergunning en de vismachtigingen.

3. De vangstcapaciteit van de 
vissersvaartuigen die met overheidssteun 
aan de vloot zijn onttrokken, wordt niet 
vervangen.

3. De vangstcapaciteit van de 
vissersvaartuigen die met overheidssteun 
aan de vloot zijn onttrokken, wordt niet 
vervangen.

4. De lidstaten zien erop toe dat de 
vangstcapaciteit van hun vloot met ingang 
van 1 januari 2013 nooit groter is dan de 
vangstcapaciteitsmaxima die 
overeenkomstig artikel 35 zijn vastgesteld.

4. De lidstaten zien erop toe dat de 
vangstcapaciteit van hun vloot met ingang 
van 1 januari 2013 nooit groter is dan de 
vangstcapaciteitsmaxima die 
overeenkomstig artikel 35 zijn vastgesteld.

Or. en
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Amendement 56
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2066, 2067

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 bis
Regeling voor 

toevoegingen/onttrekkingen
Toevoegingen en onttrekkingen aan hun 
vloot worden door de lidstaten zo beheerd 
dat de toevoeging aan de vloot van nieuwe 
capaciteit zonder overheidssteun wordt 
gecompenseerd door de voorafgaande 
onttrekking zonder overheidssteun van 
ten minste dezelfde hoeveelheid capaciteit.

Or. en

Amendement 57
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2025, 2062, 2063

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

2. De lidstaten mogen de Commissie 
vragen om vissersvaartuigen die onder 
een overeenkomstig artikel 27 vastgesteld 
systeem van overdraagbare 
visserijconcessies vallen, uit te sluiten van 
de in lid 1 bedoelde 
vangstcapaciteitsmaxima. In dat geval 
worden de betrokken 



PE500.589v02-00 66/101 AM\921904NL.doc

NL

vangstcapaciteitsmaxima herberekend 
teneinde rekening te houden met de 
vissersvaartuigen die niet onder een 
systeem van overdraagbare 
visserijconcessies vallen.
3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de herberekening van de in de leden 1 
en 2 bedoelde vangstcapaciteitsmaxima.

2. Uiterlijk 30 december van het jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in tot 
wijziging van bijlage II bij deze 
verordening en Verordening (EEG) nr. 
2930/86 van de Raad, om capaciteit te 
definiëren aan de hand van elke meetbare 
parameter van het vaartuig dat gevolgen 
kan hebben voor de capaciteit van een 
vaartuig om vis te vangen.
Bij deze nieuwe definitie wordt rekening 
gehouden met sociale en economische 
criteria, alsmede met de door de lidstaten 
verrichte controle-inspanningen. In het 
voorstel wordt de vlootcapaciteit van elke 
lidstaat uitgesplitst per vlootsegment, 
inclusief een specifiek onderdeel voor 
vaartuigen die opereren in de 
ultraperifere gebieden en voor vaartuigen 
die uitsluitend opereren buiten de 
communautaire wateren.

Or. en

Amendement 58
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 187, 189, 2082, 2083, 2085, 
2089, 2091, 2092, 2093

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vissersvlootregisters Vissersvlootregisters
1. De lidstaten registreren met betrekking 
tot de EU-vissersvaartuigen die hun vlag 
voeren, de gegevens inzake kenmerken en 

1. De lidstaten registreren met betrekking 
tot de EU-vissersvaartuigen die hun vlag 
voeren, de gegevens inzake het 
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activiteit die nodig zijn voor het beheer van 
de overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde maatregelen.

eigenaarschap, de kenmerken van de 
vaartuigen en het vistuig en de activiteit 
die nodig zijn voor het beheer van de 
overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde maatregelen en publiceren 
deze informatie, waarbij zij de 
persoonsgegevens beschermen.

2. De lidstaten stellen de in lid 1 bedoelde 
gegevens ter beschikking van de 
Commissie.

2. De lidstaten dienen de in lid 1 bedoelde 
gegevens in bij de Commissie.

3. De Commissie zet een register over de 
vissersvloot van de Unie op dat de 
informatie bevat die zĳ op grond van lid 2 
ontvangt.

3. De Commissie zet een register over de 
vissersvloot van de Unie op dat de 
informatie bevat die zĳ op grond van lid 2 
ontvangt.

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

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

5. De Commissie stelt technische 
werkingsvoorschriften vast voor de 
transmissie van de in de leden 2, 3 en 4 
bedoelde gegevens. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 56 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

5. De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast ter bepaling 
van technische werkingsvoorschriften voor 
de transmissie van de in de leden 2, 3 en 4 
bedoelde gegevens. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 56 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 59
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 
2103, 2104, 2105
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De bescherming, het beheer en de 
exploitatie van de mariene biologische 
hulpbronnen moeten gebaseerd zijn op de 
beste informatie die beschikbaar is 
Hiertoe verzamelen de lidstaten de 
biologische, technische, milieugerelateerde 
en sociaaleconomische gegevens die nodig 
zijn voor een ecosysteemgericht 
visserijbeheer, beheren deze gegevens en 
stellen deze ter beschikking van de 
eindgebruikers van wetenschappelijke
gegevens, inclusief door de Commissie 
aangewezen organen. Deze gegevens 
dienen met name voor de beoordeling van:

Or. en

Amendement 60
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2129, 2130, 2131

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen voor de nationale 
coördinatie van de verzameling en het 
beheer van de voor het visserijbeheer 
bestemde wetenschappelijke gegevens.
Hiertoe wijzen zij een nationale 
correspondent aan en organiseren zij 
jaarlijks een nationale 
coördinatievergadering. De Commissie
wordt op de hoogte gebracht van de 
nationale coördinatieactiviteiten en wordt
uitgenodigd voor de 
coördinatievergaderingen.

3. De lidstaten zorgen voor de nationale 
coördinatie van de verzameling en het 
beheer van de voor het visserijbeheer 
bestemde wetenschappelijke, inclusief 
sociaaleconomische, gegevens. Hiertoe 
wijzen zij een nationale correspondent aan 
en organiseren zij jaarlijks een nationale 
coördinatievergadering. De Commissie en 
het Europees Parlement worden op de 
hoogte gebracht van de nationale 
coördinatieactiviteiten en worden
uitgenodigd voor de 
coördinatievergaderingen.



AM\921904NL.doc 69/101 PE500.589v02-00

NL

Or. en

Amendement 61
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2134, 2136, 2137, 2138, 2139

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten coördineren hun nationale 
activiteiten op het gebied van 
gegevensverzameling met andere lidstaten 
in dezelfde regio en stellen alles in het 
werk om hun activiteiten te coördineren 
met derde landen die soevereiniteit of 
jurisdictie uitoefenen over wateren in 
dezelfde regio.

4. De lidstaten coördineren in nauwe 
samenwerking met de Commissie hun 
nationale activiteiten op het gebied van 
gegevensverzameling met andere lidstaten 
in dezelfde regio en stellen alles in het 
werk om hun activiteiten te coördineren 
met derde landen die soevereiniteit of 
jurisdictie uitoefenen over wateren in 
dezelfde regio.

Or. en

Amendement 62
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2147, 2149, 2163

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadpleging van wetenschappelijke 
instanties

37 bis. De Commissie raadpleegt passende 
wetenschappelijke instanties over kwesties 
in verband met de bescherming en het 
beheer van de visserijhulpbronnen, 
inclusief de biologische, economische, 
ecologische, sociale en technische 
aspecten hiervan, zorgend voor en 
behoorlijk beheer van de publieke 
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middelen, om dubbel werk door 
verschillende wetenschappelijke instanties 
te voorkomen.

Or. en

Amendement 63
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 
2157, 2158

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoeksprogramma's Onderzoeksprogramma's
1. De lidstaten stellen nationale 
programma's voor gegevensverzameling, 
onderzoek en innovatie met betrekking tot 
de visserij vast. Zij coördineren hun 
activiteiten inzake gegevensverzameling, 
onderzoek en innovatie met betrekking tot 
de visserij met andere lidstaten en met de 
EU-kaders voor onderzoek en innovatie.

1. De lidstaten stellen nationale 
programma's voor gegevensverzameling, 
onderzoek en innovatie met betrekking tot 
de visserij en aquacultuur vast. Zij 
coördineren hun activiteiten inzake 
gegevensverzameling, onderzoek en 
innovatie met betrekking tot de visserij met 
andere lidstaten, in nauwe samenwerking
met de Commissie, in het kader van de
EU-kaders voor onderzoek en innovatie, en 
betrekken indien nodig de bevoegde 
regionale adviesraden bij de zaak.

Or. en

Amendement 64
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 2160

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de nodige 2. De lidstaten zorgen ervoor dat de nodige 
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knowhow en de nodige personele middelen 
beschikbaar zijn voor het 
wetenschappelijke adviesproces.

knowhow en de nodige personele middelen 
beschikbaar zijn voor het 
wetenschappelijke adviesproces en dat de 
relevante wetenschappelijke 
belanghebbenden bij het proces worden 
betrokken.

Or. en

Amendement 65
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 193, 194, 2165, 2166, 2167, 
2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstellingen Doelstellingen

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

1. Om te zorgen voor een duurzame 
exploitatie en een duurzaam beheer van
de mariene biologische hulpbronnen 
bevordert de EU de effectieve 
tenuitvoerlegging van internationale 
visserijinstrumenten en - regelingen en,
overeenkomstig haar internationale
engagement en verplichtingen en haar met
de in de artikelen 2, 3 en 4 van deze 
verordening vastgestelde doelstellingen en 
het overige EU-beleid strokende 
beleidsdoelstellingen, ondersteunt zij en 
neemt zij deel aan de werkzaamheden van 
internationale organisaties die actief zijn op 
het gebied van de visserij, inclusief 
regionale organisaties voor visserijbeheer
(ROVB's).

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

2. De Unie onderneemt met name het 
volgende:
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de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren.

(a) zij ondersteunt op actieve wijze, 
bevordert en draagt bij tot de ontwikkeling 
van de best mogelijke wetenschappelijke 
kennis en leeft de wetgeving van de Unie 
na; zij bevordert maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de visbestanden in stand 
worden gehouden overeenkomstig de 
doelstellingen van artikel 2, in het 
bijzonder lid 2 en lid 4, onder b), hiervan.
Voorts bevordert zij de oprichting van 
ROVB-handhavingscomités en de 
versterking van deze comités, periodieke 
onafhankelijke prestatiebeoordelingen en 
passende remediërende maatregelen, 
inclusief afschrikkende en doeltreffende 
sancties die op transparante en niet 
discriminerende wijze moeten kunnen 
worden toegepast;
(b) zij verbetert de beleidsmatige 
samenhang van de initiatieven van de 
Unie, met bijzondere aandacht voor 
activiteiten op het gebied van milieu, 
ontwikkeling en handel;
(c) zij bevordert en ondersteunt op alle 
internationale fora de nodige actie om een 
einde te maken aan illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij). Hiertoe zorgt zij ervoor dat er 
geen producten van de IOO-visserij op de 
EU-markt komen; zij draagt bijgevolg bij 
tot duurzame visserijactiviteiten die 
economisch rendabel zijn en de 
werkgelegenheid in de Unie bevorderen;
(d) zij moedigt gezamenlijke 
internationale inspanningen ter 
bestrijding van piraterij op zee aan en 
neemt aan deze inspanningen actief deel, 
om mensenlevens te beschermen en de 
verstoring van de visserijactiviteiten op 
zee te voorkomen;
(e) zij bevordert de effectieve 
tenuitvoerlegging van internationale 
visserijinstrumenten en - regelingen;
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(f) zij zorgt ervoor dat visserijactiviteiten 
buiten de wateren van de Unie gebaseerd 
zijn op dezelfde principes en normen als 
in de wateren van de Unie, terwijl zij de 
eerbiediging door de ROVB's van dezelfde 
principes en normen als in de Europese 
wateren bevordert.

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

Or. en

Amendement 66
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 195, 2186, 2187, 2188, 2190

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Unie bevordert 
samenwerkingsverbanden tussen de 
ROVB's, om het kader voor multilaterale 
actie aan te passen, te harmoniseren en te 
verruimen, en zij steunt in de ROVB's en 
de internationale organisaties de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
kennis en wetenschappelijk advies en 
volgt alle hieruit voortvloeiende 
aanbevelingen.

Or. en

Amendement 67
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2193, 2195



PE500.589v02-00 74/101 AM\921904NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De EU werkt samen met derde landen en 
internationale organisaties die actief zijn op 
het gebied van de visserij, inclusief 
ROVB's, teneinde de naleving van door 
dergelijke internationale organisaties 
vastgestelde maatregelen, inclusief 
maatregelen ter bestrijding van de IOO-
visserij, te versterken, om ervoor te zorgen 
dat de maatregelen die door die 
internationale organisaties worden 
genomen, strikt worden nageleefd.

De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
marktdeelnemers de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen naleven.

Or. en

Amendement 68
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2214, 2215, 2216

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van alle vloten op de betrokken bestanden, 
teneinde ervoor te zorgen dat de betrokken 
visbestanden blijven (boven een niveau dat 
de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren).

Or. en

Amendement 69
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 197, 200, 2223, 2226, 2227, 
2229, 2230

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De 
duurzamevisserijovereenkomsten 
omvatten:
(a) een verplichting het beginsel te 
eerbiedigen dat de toegang wordt beperkt 
tot bestanden waarvan wetenschappelijk 
is aangetoond dat zij voor de kuststaten 
een overschot vormen, overeenkomstig de 
UNCLOS-voorschriften;
(b) een clausule met het verbod om aan de 
verschillende in deze wateren vissende 
vloten gunstigere voorwaarden te bieden 
dan degene die gelden voor de 
economische actoren van de Unie, wat de 
instandhouding, de ontwikkeling en het 
beheer van de hulpbronnen, alsmede 
financiële overeenkomsten, vergoedingen 
en andere rechten met betrekking tot de 
afgifte van vismachtigingen betreft;
(c) een conditionaliteitsclausule, op grond 
waarvan de mensenrechten moeten 
worden geëerbiedigd, overeenkomstig de 
internationale mensenrechtenverdragen;
(d) een exclusiviteitsclausule.
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Or. en

Amendement 70
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 198, 2223, 2226, 2228

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In duurzamevisserijovereenkomsten 
en overeenkomsten over wederzijdse 
toegang wordt ervoor gezorgd dat EU-
vissersvaartuigen uitsluitend actief mogen 
zijn in de wateren van het derde land 
waarmee een overeenkomst is gesloten 
indien zij over een visvergunning 
beschikken die overeenkomstig een door 
beide partijen bij de overeenkomst 
vastgestelde procedure is afgegeven.

Or. en

Amendement 71
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 199, 2224

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Onder EU-vlag varende 
vaartuigen die tijdelijk het register van 
een lidstaat hebben verlaten om elders 
vangstmogelijkheden aan te vragen, 
mogen gedurende 24 maanden geen 
vangstmogelijkheden in het kader van de 
duurzamevisserijovereenkomst of de op 
het moment waarop zij het register 
hebben verlaten, geldende protocollen 
genieten, als zij vervolgens naar een EU-
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register terugkeren; hetzelfde geldt in het 
geval van tijdelijk omvlaggen tijdens het 
vissen in het kader van ROVB's.

Or. en

Amendement 72
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2250, 2251, 2252

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van de aquacultuur Bevordering van duurzame aquacultuur

Or. en

Amendement 73
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 
2286

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ter bevordering van duurzaamheid, 
voedselzekerheid, de continuïteit van de 
voedselvoorziening, groei en 
werkgelegenheid stelt de Commissie 
uiterlijk tegen 2013 niet-bindende 
strategische EU-richtsnoeren op inzake 
gemeenschappelijk prioriteiten en 
streefdoelen voor de ontwikkeling van
duurzame aquacultuuractiviteiten. Deze 
strategische richtsnoeren, waarin een 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
enerzijds kleinschalige tot middelgrote 
aquacultuur en anderzijds aquacultuur op 
industriële schaal en rekening wordt 
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gehouden met de verschillende startposities 
en omstandigheden in de EU, vormen de 
basis voor nationale strategische 
meerjarenplannen en hebben tot doel:

Or. en

Amendement 74
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 
2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letters a, b, c, d – en lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de vereenvoudiging van de wetgeving 
in de sector en de vermindering van de 
administratieve lasten op Europees 
niveau;

(b) de economische bedrijvigheid te 
stimuleren;

(b) de integratie van 
aquacultuuractiviteiten in ander beleid, 
bijvoorbeeld de beleidsmaatregelen voor 
de kustgebieden, de strategieën voor de 
zeeën en de richtsnoeren voor mariene 
ruimtelijke ordening, de tenuitvoerlegging 
van de kaderrichtlijn water en het 
milieubeleid.

(c) de diversifiëring en de levenskwaliteit 
in kust- en plattelandsgebieden te 
verbeteren;
(d) op het gebied van toegang tot wateren 
en ruimte te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor de marktdeelnemers in de 
aquacultuursector.
2. De lidstaten stellen uiterlijk tegen 2014 
een nationaal strategisch meerjarenplan 
op voor de ontwikkeling van 
aquacultuuractiviteiten op hun 
grondgebied.

2. De EU ondersteunt de productie en 
consumptie van duurzame Europese 
aquacultuurproducten door:

(a) tegen 2014 transparante en algemene 
kwaliteitscriteria voor aquacultuur vast te 
stellen, om de milieu-impact van 
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aquacultuur- en landbouwactiviteiten te 
beoordelen en tot een minimum terug te 
brengen;
(b) ervoor te zorgen dat de producten bij 
de consumenten geraken tegen redelijke 
prijzen;
(c) regels vast te stellen voor de 
traceerbaarheid, veiligheid en kwaliteit 
van aquacultuurproducten van de EU en 
geïmporteerde aquacultuurproducten, via 
passende markering of etikettering 
overeenkomstig artikel 42 van de 
verordening houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en 
aquacultuurproducten [nummer van de 
verordening vast te stellen door de 
juristen-linguïsten];

Or. en

Amendement 75
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2345, 2347, 2349

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 53 wordt een 
adviesraad voor aquacultuur opgericht.

Overeenkomstig artikel 52 wordt een 
adviesraad voor aquacultuur en
binnenvisserij opgericht.

Or. en

Amendement 76
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 
2412, 2414
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Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de vaststelling van doeltreffende, 
evenredige en ontradende sancties.

(e) de vaststelling van doeltreffende, 
evenredige en ontradende sancties, 
inclusief de bevriezing van de middelen 
uit het Europees maritiem en 
visserijfonds; rekening houdend met de 
kosten-batenverhouding en het 
proportionaliteitsbeginsel.

Or. en

Amendement 77
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 
2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430

Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijdragen in de kosten van controle, 
inspectie en handhaving

Bijdragen in de kosten van controle, 
inspectie en handhaving

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

De lidstaten kunnen hun marktdeelnemers
ertoe verplichten een evenredige bijdrage 
te leveren in de operationele kosten die
gepaard gaan met de tenuitvoerlegging van 
het visserijcontrolesysteem en de 
gegevensverameling van de EU.

Or. en

Amendement 78
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2431, 2432, 2434, 2435
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Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om bij te dragen tot de verwezenlijking 
van de in de artikelen 2 en 3 vastgestelde
langetermijndoelstellingen op het gebied 
van ecologische, economische en sociale 
duurzaamheid, mag financiële EU-steun 
worden verleend. Financiële steun van de 
EU dient niet ter ondersteuning van 
operaties die de duurzaamheid en de 
instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, de 
biodiversiteit, de habitats en de 
ecosystemen in gevaar brengen.

Or. en

Amendement 79
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de verlening van 
financiële steun aan lidstaten

Voorwaarden voor de verlening van 
financiële steun aan lidstaten

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

1. De verlening van financiële EU-steun 
aan lidstaten is transparant en wordt 
gekoppeld aan de voorwaarde dat de 
lidstaten de voorschriften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de in 
artikel 12 genoemde milieurichtlijnen 
naleven en het voorzorgsbeginsel 
eerbiedigen.

2. Niet-naleving van de voorschriften van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid door 
de lidstaten kan ertoe leiden dat in het 
kader van het gemeenschappelijk 

2. Niet-naleving van de voorschriften van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en de 
in lid 1 bedoelde wetsbesluiten en andere 
maatregel en niet-eerbiediging van het 
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visserijbeleid de betalingen worden 
onderbroken of geschorst of een financiële 
correctie op de financiële EU-steun wordt 
toegepast. Dergelijke maatregelen moeten 
in verhouding staan tot de aard, de 
omvang, de duur en het al dan niet 
herhaaldelijke karakter van de niet-
naleving.

voorzorgsbeginsel door de lidstaten kan 
ertoe leiden dat in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid de 
betalingen worden onderbroken of 
geschorst of een financiële correctie op de 
financiële EU-steun wordt toegepast.
Dergelijke maatregelen moeten in 
verhouding staan tot de aard, de omvang, 
de duur en het al dan niet herhaaldelijke 
karakter van de niet-naleving. Een 
methodologie wordt vastgesteld, met 
doelstellingen, indicatoren en homogene 
en transparante maatregelen voor alle 
lidstaten.

Or. en

Amendement 80
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 
2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454

Voorstel voor een verordening
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de verlening van 
financiële steun aan marktdeelnemers

Voorwaarden voor de verlening van 
financiële steun aan marktdeelnemers

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

1. De verlening van financiële EU-steun 
aan marktdeelnemers wordt gekoppeld aan 
de voorwaarde dat de marktdeelnemers de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de nationale 
wetsbesluiten op basis van de in artikel 12 
genoemde milieurichtlijnen naleven. Er 
wordt geen financiële steun verleend voor 
een activiteit die de duurzaamheid en de 
instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, de 
biodiversiteit, de habitats en de 
ecosystemen in gevaar brengt.

2. Ernstige inbreuken op de voorschriften 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 

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

en de in lid 1 genoemde wetsbesluiten 
door de marktdeelnemers kunnen ertoe 
leiden dat de toegang tot financiële EU-
steun en/of de toepassing van financiële 
reducties hun tijdelijk of permanent wordt 
ontzegd. Dergelijke maatregelen, die ten 
uitvoer worden gelegd door de lidstaten, 
moeten ontradend en doeltreffend zijn en 
in verhouding staan tot de aard, de 
omvang, de duur en het al dan niet 
herhaaldelijke karakter van de niet-
naleving.

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

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
financiële EU-steun slechts wordt verleend 
indien de betrokken marktdeelnemer in een 
periode van minimum drie jaar vóór de 
aanvraag van de financiële EU-steun geen 
ernstige inbreuken heeft gepleegd.

Or. en

Amendement 81
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 
2464, 2465

Voorstel voor een verordening
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Adviesraden Adviesraden

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

1. Om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbende partijen te bevorderen, 
overeenkomstig artikel 54, lid 1, en bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de in de 
artikelen 2 en 3 vastgestelde doelstellingen, 
wordt voor elk van de in bijlage III 
opgenomen bevoegdheidszones of -
gebieden een adviesraad opgericht.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die betrekking 
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hebben op in die bijlage op te nemen 
wijzigingen om de bevoegdheidszones te 
veranderen, nieuwe bevoegdheidszones 
voor adviesraden te creëren of nieuwe 
adviesraden op te richten.
3. Elke adviesraad stelt zijn reglement van 
orde vast.

3. Elke adviesraad stelt zijn reglement van 
orde vast.

Or. en

Amendement 82
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 
2349, 2351

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met name worden de volgende 
nieuwe adviesraden opgericht,
overeenkomstig bijlage III:
(a) een adviesraad voor de ultraperifere 
gebieden, onderverdeeld in drie 
afdelingen, één voor elk van de volgende 
zeebekkens: westen van de Atlantische 
Oceaan, oosten van de Atlantische 
Oceaan en Indische Oceaan,
(b) een adviesraad voor aquacultuur en 
binnenvisserij,
(c) een adviesraad voor markten,
(d) een adviesraad voor de Zwarte Zee.

Or. en

Amendement 83
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 219, 220, 222, 1242, 2456, 
2458, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 
2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2499
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Voorstel voor een verordening
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken van de adviesraden Taken van de adviesraden

-1. Vóór de goedkeuring van een voorstel 
voor maatregelen die moeten worden 
goedgekeurd op basis van artikel 43, lid 2, 
van het VWEU, bijvoorbeeld 
meerjarenplannen en raamwerken van 
technische maatregelen, of voor 
maatregelen die moeten worden 
goedgekeurd overeenkomstig artikel 55, 
wint de Commissie het advies in van de
adviesraden die specifiek bevoegd zijn 
voor de visserij in het geografische gebied 
in kwestie. Deze raadpleging laat de 
raadpleging van de ICES en andere 
passende wetenschappelijke instanties 
onverlet.

1. De adviesraden kunnen: 1. De adviesraden kunnen:
(a) bij de Commissie of bij de betrokken 
lidstaten aanbevelingen en suggesties 
indienen inzake aangelegenheden die te 
maken hebben met visserijbeheer en 
aquacultuur;

(a) bij de Commissie en bij de betrokken 
lidstaten aanbevelingen en suggesties 
indienen inzake aangelegenheden die te 
maken hebben met visserijbeheer en met 
de sociaaleconomische en de 
instandhoudingsaspecten van visserij en
aquacultuur;

(b) de Commissie en de lidstaten op de 
hoogte brengen van problemen op het 
gebied van visserijbeheer en aquacultuur 
die zich in hun bevoegdheidszone 
voordoen;

(b) de Commissie en de lidstaten op de 
hoogte brengen van problemen op het 
gebied van visserijbeheer en van de 
sociaaleconomische en de 
instandhoudingsaspecten van visserij en, 
indien nodig, aquacultuur die zich in hun 
bevoegdheidszone of -gebied voordoen en 
oplossingen voorstellen om deze 
problemen te remediëren;

(c) in nauwe samenwerking met 
wetenschappers bijdragen tot het 
verzamelen, aanleveren en analyseren van 
de gegevens die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van 
instandhoudingsmaatregelen.

(c) in nauwe samenwerking met 
wetenschappers bijdragen tot het 
verzamelen, aanleveren en analyseren van 
de gegevens die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van 
instandhoudingsmaatregelen.

(c bis) adviezen uitbrengen over de in 
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artikel 17 beschreven ontwerpen van 
instandhoudingsmaatregelen en de in 
artikel 21 beschreven ontwerpen van 
technische maatregelen en deze indienen 
bij de Commissie en de lidstaten die de 
visserijtak of het gebied in kwestie 
rechtstreeks aanbelangt.

2. De Commissie en, in voorkomend geval, 
de betrokken lidstaat moeten binnen een 
redelijke termijn reageren op de 
aanbevelingen, suggesties of gegevens die 
zij op grond van lid 1 ontvangen.

2. De Commissie en, in voorkomend geval, 
de betrokken lidstaat moeten naar behoren 
rekening houden met de adviezen,
aanbevelingen, suggesties of gegevens die 
zij op grond van lid -1 en lid 1 van de 
adviesraden ontvangen en moeten hierop 
binnen maximum 30 dagen en in elk 
geval vóór definitieve maatregelen of 
handelingen worden vastgesteld, 
reageren. Als de definitieve maatregelen 
die worden vastgesteld, afwijken van de op 
grond van lid -1 en lid 1 van de 
adviesraden ontvangen adviezen, 
aanbevelingen en suggesties, verstrekt de 
Commissie of de betrokken lidstaat een 
gedetailleerde uiteenzetting van de 
redenen hiervoor.

Or. en

Amendement 84
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 
2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522

Voorstel voor een verordening
Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenstelling, werking en financiering van 
de adviesraden

Samenstelling, werking en financiering van 
de adviesraden

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

1. Iedere adviesraad bestaat uit:
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visserijbeleid.
(a) organisaties die de marktdeelnemers 
van de visserijsector en, indien van 
toepassing, de aquacultuursector 
vertegenwoordigen;
(b) andere belangengroepen die te maken 
hebben met het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, bijvoorbeeld 
milieuorganisaties en 
consumentengroeperingen.

Met betrekking tot punt a) wordt ervoor 
gezorgd dat de werkgevers, de zelfstandige 
vissers en de werknemers, alsmede de 
verschillende visserijmetiers naar behoren 
vertegenwoordigd zijn.
Vertegenwoordigers van nationale en 
regionale overheden met visserijbelangen 
in het betrokken gebied en onderzoekers 
van de instituten voor wetenschappelijk 
onderzoek en onderzoek op visserijgebied 
van de lidstaten en van de internationale 
wetenschappelijke instellingen die advies 
verlenen aan de Commissie, wordt 
toegestaan om deel te nemen als 
waarnemer.
1 bis. Vertegenwoordigers van de 
Commissie en het Europees Parlement 
kunnen aan de vergaderingen van de 
adviesraden deelnemen als waarnemer.
Vertegenwoordigers van de visserijsector 
en andere belangengroepen van derde 
landen, inclusief vertegenwoordigers van 
regionale visserijorganisaties, met 
visserijbelangen in het gebied of de 
visserijtak die onder de bevoegdheid van 
de adviesraad valt, kunnen worden 
uitgenodigd om als waarnemer deel te 
nemen aan de vergaderingen van de 
adviesraad wanneer er vraagstukken 
worden behandeld die voor hen gevolgen 
kunnen hebben.

2. Iedere adviesraad bestaat uit een 
algemene vergadering en een uitvoerend 
comité en stelt de maatregelen vast die 
noodzakelijk zijn om zich naar behoren te 

2. Iedere adviesraad bestaat uit een 
algemene vergadering en een uitvoerend 
comité en stelt de maatregelen vast die 
noodzakelijk zijn om zich naar behoren te 
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organiseren en om te garanderen dat het 
werk transparant verloopt en dat alle naar 
voren gebrachte standpunten worden 
gerespecteerd.

organiseren en om te garanderen dat het 
werk transparant verloopt en dat alle naar 
voren gebrachte standpunten worden 
gerespecteerd.

3. De adviesraden kunnen uit hoofde van 
hun functie als organen die een doelstelling 
van algemeen Europees belang nastreven, 
financiële EU-steun aanvragen.

3. De adviesraden kunnen uit hoofde van 
hun functie als organen die een doelstelling 
van algemeen Europees belang nastreven, 
financiële EU-steun aanvragen.

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de samenstelling en de werking van de 
adviesraden.

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de samenstelling en de werking van de 
adviesraden, onverminderd lid 1 en lid 1 
bis.

Or. en

Amendement 85
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 55 bis
Spoedprocedure

1. Op grond van dit artikel goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen treden 
onmiddellijk in werking en zijn, afgezien 
van de situatie in lid 2, van toepassing 
gedurende een periode van zes maanden.  
In de kennisgeving van de gedelegeerde 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt vermeld om welke redenen 
gebruik wordt gemaakt van de 
spoedprocedure.
2. Het Europees Parlement of de Raad 
kan overeenkomstig de in artikel 55, lid 5, 
bedoelde procedure bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling. In dat geval 
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trekt de Commissie de handeling 
onverwijld in na kennisgeving van het 
besluit waarbij het Europees Parlement of 
de Raad bezwaar maakt.

Or. en

Amendement 86
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 2536

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Besluit 2004/585/EG wordt ingetrokken 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van de voorschriften die 
op grond van artikel 51, lid 4, en artikel 
52, lid 4, worden vastgesteld.

2. Besluit 2004/585/EG wordt ingetrokken 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van de voorschriften die 
op grond van artikel 54, lid 4, worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 87
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 54, 227, 2546, 2547 2548

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ADVIESRADEN ADVIESRADEN

Naam van de 
adviesraad

Bevoegdheidszon
e

Naam van de 
adviesraad

Bevoegdheidszon
e

Oostzee ICES-zones IIIb, 
IIIc en IIId

Oostzee ICES-zones IIIb, 
IIIc en IIId

Middellandse Zee Maritieme 
wateren van de 
Middellandse Zee 

Middellandse Zee Maritieme 
wateren van de 
Middellandse Zee 
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ten oosten van 
5°36' WL

ten oosten van 
5°36' WL

Noordzee ICES-zones IV en 
IIIa

Noordzee ICES-zones IV en 
IIIa

Noorwestelijke 
wateren

ICES-zones V 
(met uitzondering 
van Va en enkel 
EU-wateren van 
Vb), VI en VII

Noordwestelijke 
wateren

ICES-zones V 
(met uitzondering 
van Va en enkel 
EU-wateren van 
Vb), VI en VII

Zuidwestelijke 
wateren

ICES-zones VIII, 
IX en X (wateren 
rond de Azoren) 
en CECAF-zones 
34.1.1, 34.1.2 en 
34.2.0 (wateren 
rond Madeira en 
de Canarische 
Eilanden)

Zuidwestelijke 
wateren

ICES-zones VIII, 
IX en X (wateren 
rond de Azoren) 
en CECAF-zones 
34.1.1, 34.1.2 en 
34.2.0 (wateren 
rond Madeira en 
de Canarische 
Eilanden)

Pelagische 
bestanden 
(blauwe wijting, 
makreel, 
horsmakreel, 
haring)

Bevoegdheid 
voor alle 
gebieden (met 
uitzondering van 
de Oostzee, de 
Middellandse Zee 
en de 
aquacultuur)

Pelagische 
bestanden 
(blauwe wijting, 
makreel, 
horsmakreel,
haring)

Bevoegdheid 
voor alle 
gebieden (met 
uitzondering van 
de Oostzee, de 
Middellandse Zee 
en de 
aquacultuur)

Volle-zee/verre-
zeevloot

Alle niet EU-
wateren

Aquacultuur Aquacultuur, 
zoals gedefinieerd 
in artikel 5

Aquacultuur en 
binnenvisserij

Aquacultuur, 
zoals gedefinieerd 
in artikel 5 en 
alle 
binnenwateren 
van de lidstaten 
van de Europese 
Unie

Ultraperifere 
gebieden, 
verdeeld in drie 
zeegebieden:
westen van de 
Atlantische 
Oceaan, oosten 
van de 
Atlantische 

Alle ICES-zones 
die wateren 
dekken rond de 
ultraperifere 
gebieden, met 
name de 
maritieme 
wateren van 
Guadeloupe, 
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Oceaan en 
Indische Oceaan

Frans-Guyana, 
Martinique, de 
Canarische 
Eilanden, de 
Azoren, Madeira 
en Réunion

Zwarte Zee Geografisch 
subgebied van de 
GFCM, zoals 
afgebakend bij 
resolutie 
GFCM/33/2009/2

Markten Alle 
marktgebieden

Or. en

Amendement 88
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 235, 236, 238, 240, 241, 242, 
248

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 ecologische, economische en 
sociale duurzaamheid op lange termijn. In
het kader van het GVB moeten bovendien
regels worden vastgesteld voor de 
traceerbaarheid, veiligheid en kwaliteit 
van EU- en geïmporteerde producten, een 
billijke levensstandaard voor de 
visserijsector, voedselveiligheid en stabiele 
markten, en het GVB moet ervoor zorgen 
dat de hulpbronnen beschikbaar zijn en dat 
de consument tegen een redelijke prijs 
toegang heeft tot de voorraden.

Or. en
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Amendement 89
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 3, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285

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
visserijsterftecoëfficiënt uiterlijk in 2015
wordt vastgesteld op een niveau waarbij de 
visbestanden zich uiterlijk in 2020 kunnen 
herstellen boven een niveau dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren en waarbij alle herstelde 
bestanden op dit niveau kunnen worden 
behouden. Wanneer minder 
wetenschappelijke informatie beschikbaar 
is, kan het noodzakelijk zijn schattingen 
toe te passen op de maximale duurzame 
opbrengst.

Or. en

Amendement 90
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-
Fractie
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Meerjarenplannen moeten het 
belangrijkste instrument zijn om ervoor te 
zorgen dat de visserijsterftecoëfficiënt 
uiterlijk in 2015 wordt vastgesteld op een 
niveau waarbij de visbestanden zich 
uiterlijk in 2020 kunnen herstellen boven 
een niveau dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren en waarbij alle 
herstelde bestanden op dit niveau kunnen 
worden behouden. Alleen een duidelijk en 
bindend engagement voor deze data 
garandeert dat onmiddellijk wordt 
opgetreden en dat het herstelproces niet 
langer wordt uitgesteld. Voor bestanden 
waarvoor nog geen meerjarenplan is 
vastgesteld, moet ervoor worden gezorgd 
dat de Raad bij de vaststelling van de 
vangstmogelijkheden ervoor volledig de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid onderschrijft.

Or. en

Amendement 91
namens de S&D-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de visbestanden 
van de Unie verkeren in erg 
uiteenlopende staten. Terwijl de in deze 
verordening vastgestelde data voor herstel 
voor vele bestanden relatief gemakkelijk 
te halen zijn, zijn voor andere bestanden 
grote dalingen van de visserijsterfte 
vereist. De negatieve sociaaleconomische 
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gevolgen van deze dalingen 
verantwoorden dat de bovengenoemde 
streefdoelen in sommige specifieke 
gevallen later worden gehaald. Daarom 
mogen meerjarenplannen de jaarlijkse 
TAC-vermindering beperken tot 25 
percent, zelfs als voor een strikte 
eerbiediging van de bovengenoemde 
streefdoelen grotere dalingen nodig zijn.
Dezelfde regel moet gelden voor 
bestanden die nog niet onder 
meerjarenplannen vallen. Deze regels 
mogen niet gelden, als bestanden niet 
binnen veilige biologische grenzen liggen.

Or. en

Amendement 92
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) De meerjarenplannen kunnen 
ook bepalingen omvatten waarbij de 
jaarlijkse schommelingen van de TAC van 
herstelde bestanden worden beperkt, om 
stabielere omstandigheden voor de 
visserijsector te creëren. De precieze 
grenzen van de schommelingen moeten 
worden vastgesteld in de 
meerjarenplannen.

Or. en

Amendement 93
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Bij beheersbesluiten 
betreffende de MDO in gemengde visserij 
wordt rekening gehouden met het feit dat 
het moeilijk is om op alle bestanden in 
een gebied met gemengde visserij tegelijk 
te vissen tegen maximale duurzame 
opbrengst, als wetenschappelijk advies 
aangeeft dat het erg moeilijk is om meer 
selectiviteit te realiseren om te voorkomen 
dat soorten worden verstikt.  De ICES en 
het WETCV moet in deze omstandigheden 
om advies worden verzocht over het 
geschikte niveau.

Or. en

Amendement 94
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 268, 269

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 

(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 de 
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uiterlijk in 2015 de maximale duurzame 
opbrengst te halen.

maximale duurzame opbrengst te halen.

Or. en

Amendement 95
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 272,273, 274

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 altijd 
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 bij deze exploitatie 
moet altijd rekening worden gehouden 
met de beschikbare wetenschappelijke 
gegevens.

Or. en

Amendement 96
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 281, 282, 283, 284

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

(9) Het is noodzakelijk een 
ecosysteemgerichte benadering van het 
visserijbeheer ten uitvoer te leggen, om te 
helpen ervoor te zorgen dat de menselijke 
activiteiten zo min mogelijk gevolgen 
hebben voor het mariene ecosysteem en 
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volledig te elimineren. om ervoor te zorgen dat ongewenste 
vangsten worden voorkomen, tot een 
minimum herleid en, indien mogelijk, 
geëlimineerd, en dat geleidelijk alle 
vangsten worden aangeland.

Or. en

Amendement 97
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 7, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

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 naar beneden te halen 
en teruggooi geleidelijk 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, 
zij 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 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. en

Amendement 98
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
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Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 8, 346, 347

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. De vissers moeten kunnen 
voortgaan met het weggooien van soorten 
waarvoor het overlevingscijfer volgens het 
beste wetenschappelijke advies dat 
beschikbaar is, hoog is, wanneer zij 
worden teruggegooid in zee in bepaalde, 
specifiek voor de visserijtak gedefinieerde 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 99
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-
Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichting alle vangsten aan te landen 
kan worden nageleefd en om het effect 
van jaarlijks variërende samenstellingen 
van de vangsten te milderen, wordt de 
lidstaten toegestaan quota's tot een 
bepaald percentage over te hevelen.

Or. en

Amendement 100
namens de S&D-Fractie, de PPE-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355
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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 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten. Elke lidstaat kan besluiten of 
hij vrije distributie van de aangelande 
producten voor liefdadigheidsdoeleinden 
en niet-menselijke consumptie wil 
toestaan.

Or. en

Amendement 101
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 13, 458

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Er moet een systeem van 
visserijconcessies worden ingevoerd 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 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 
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lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels 
kunnen worden ingetrokken. De 
visserijconcessies worden onder andere 
toegewezen op basis van ecologische en 
sociale criteria. Het is aan de lidstaten om 
te besluiten of de visserijconcessies 
overdraagbaar zijn.

Or. en

Amendement 102
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 16, 415, 452, 453, 456

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) In sommige gevallen moeten de 
lidstaten nog steeds specifieke maatregelen
nemen om hun vangstcapaciteit af te 
stemmen op de beschikbare hulpbronnen.
Bijgevolg moet de capaciteit voor elk 
bestand en elk bekken in de EU worden 
beoordeeld. Deze beoordeling wordt 
uitgevoerd aan de hand van 
gemeenschappelijke richtsnoeren. Elke 
lidstaat moet kunnen beslissen welke
maatregelen en instrumenten hij wil 
inzetten om overmatige visserijcapaciteit 
te reduceren.

Or. en

Amendement 103
namens de S&D-Fractie, de ALDE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 506, 508, 510, 511, 512, 513
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Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(42) De aquacultuur moet bijdragen tot de 
instandhouding van het potentieel van de 
op duurzaamheid gebaseerde 
voedselproductie in de hele Unie, met als 
doel de voedselzekerheid en de 
continuïteit van de voedselvoorziening, de 
groei en de werkgelegenheid voor 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 104
namens de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de ECR-Fractie, de EFD-Fractie
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 23, 553, 554, 556, 557, 558, 
551, 552, 555

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Het lijkt passend de Commissie te 
machtigen om middels gedelegeerde 
handelingen een nieuwe adviesraad op te 
richten en de bevoegdheidszones van de 
bestaande adviesraden te wijzen, met 
name in het licht van de specifieke 
kenmerken van de Zwarte Zee.

(54) Gezien de bijzondere kenmerken van 
de ultraperifere gebieden, van 
aquacultuur en binnenvisserij, van 
markten en van de Zwarte Zee is het 
passend voor elk van deze een nieuwe 
adviesraad op te richten.

Or. en


