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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
het gemeenschappelijk visserijbeleid
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0425),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0198/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ......2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie regionale 
ontwikkeling(A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2
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, 

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ervoor zorgen dat de activiteiten
duurzaam zijn en worden beheerd op een 
manier die strookt met de doelstelling een 
gezond marien milieu tot stand te 
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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.

brengen, om voordelen te realiseren op
ecologisch, economisch en sociaal gebied.
Het GVB moet bovendien een bijdrage 
leveren tot een verhoging van de 
productiviteit, een billijke levensstandaard 
voor de visserijsector en stabiele markten, 
en moet ervoor zorgen dat de hulpbronnen 
beschikbaar zijn en dat de consument tegen 
een redelijke prijs toegang heeft tot de 
voorraden.

Or. en

Amendement 3
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 populatieniveaus van 
beviste bestanden, uiterlijk in 2015 boven
een niveau worden gehouden of gebracht 
dat de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren. Wanneer minder 
wetenschappelijke informatie beschikbaar 
is, kan het noodzakelijk zijn schattingen 
toe te passen op de maximale duurzame 
opbrengst.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Unie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat, als de vangstmogelijkheden 
gedurende een overgangsperiode 
drastisch moeten worden verminderd om 
de maximale duurzame opbrengst te 
realiseren, adequate sociale en financiële 
maatregelen worden genomen om in de 
hele productieketen voldoende bedrijven 
te laten voortbestaan om een evenwicht tot 
stand te brengen tussen vlootcapaciteit en 
beschikbare hulpbronnen, wanneer de 
maximale duurzame opbrengst gehaald is.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moeten 
worden gehaald met inachtneming van de 
artikelen 39 en 41 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, waar sprake is van een evenwichtige 
aanpak met betrekking tot het gebruik van 
arbeidskrachten en een doeltreffende 
coördinatie op het gebied van 
beroepsopleiding.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7
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 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.
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Or. en

Amendement 8
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. Zo kunnen meerjarenplannen 
met alle nodige gedetailleerde bepalingen 
voor een bepaalde visserijsector worden 
vastgesteld vóór de verplichting alle 
vangsten aan te landen in deze sector van 
kracht wordt. 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 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, maken de 
lidstaten gebruik van de mogelijkheid om 
quota over te hevelen van het ene jaar 
naar het andere ("deponeren en lenen") 
waarin is voorzien in Verordening (EG) 
nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot 
invoering van aanvullende voorwaarden 
voor het meerjarenbeheer van de TAC's 
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en quota1 en in Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad van 20 november 
2009 tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen2.
_______________
1 PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.
2 PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

Or. en

Motivering
Als alle vis moet worden aangeland, hebben de vissers de juiste quotasamenstelling nodig. In 
de gemengde visserij zal deze quotasamenstelling niet elk jaar dezelfde zijn, zodat de lidstaten 
en de vissers gebruik moeten maken van de bestaande bepalingen die flexibiliteit mogelijk 
maken.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Wat bestanden betreft waarvoor geen 
meerjarenplan is vastgesteld, moet aan de 
hand van de vaststelling van vangst- of
visserijinspanningsbeperkingen beneden 
de visserĳsterftecoëfficiënt die strookt met 
de maximale duurzame opbrengst (Fmsy)
worden gegarandeerd dat het 
exploitatieniveau dat de maximale 
duurzame opbrengst oplevert, wordt 
bereikt. Als onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn, moeten visserijsectoren 
worden beheerd met gebruikmaking van 
schattingsnormen. Als een visbestand 
ernstig overbevist is, worden vangst- of 
visserijinspanningsbeperkingen 
vastgesteld op een niveau waarbij het 
bestand kan groeien naar een niveau 
boven hetgeen waarbij de maximale 
duurzame opbrengst kan worden 
geproduceerd.
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Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet ervoor zorgen dat de 
gemeenschappelijk omschreven 
doelstellingen worden gehaald door alle 
vloten en visserijsectoren van de Unie. De 
unieke omstandigheden in de 
Middellandse Zee, met name het grote 
aantal visbestanden dat het gevaar loopt 
in te storten, het zeer grote aandeel van 
kleinschalige visserij en het gebrek aan 
wetenschappelijke gegevens, vereisen 
evenwel de goedkeuring voor een 
overgangsperiode van een gerichte 
aanpak voor de Middellandse Zee, om 
duurzame visserij tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) De Unie moet haar inspanningen 
om effectieve internationale 
samenwerking en bestandsbeheer tot 
stand te brengen in zeeën die zowel 
grenzen aan de Unie als aan derde 
landen, opvoeren. Dit geldt met name 
voor de Zwarte Zee, waar de Unie de 
oprichting moet bepleiten van een 
regionale organisatie voor visserijbeheer 
voor de Zwarte Zee.

Or. en
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Uiterlijk op 31 december 2013 moet
voor alle vaartuigen met een lengte over 
alles van ten minste 12 meter en alle 
andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 
uitgerust, een systeem van overdraagbare
visserijconcessies ten uitvoer worden 
gelegd dat betrekking heeft op de meeste 
bestanden die in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
beheerd. Lidstaten kunnen vaartuigen met
een lengte over alles van maximaal 12 
meter die niet met sleeptuig zijn uitgerust, 
uitsluiten van de toepassing van 
overdraagbare visserijconcessies. Een
dergelijk systeem moet mee bijdragen tot
door de sector ondernomen vlootreducties 
en tot betere economische prestaties, en 
moet tegelijkertijd juridisch sluitende en 
exclusieve overdraagbare
visserijconcessies opleveren die toegang 
verlenen tot een deel van de jaarlijkse 
vangstmogelijkheden van een lidstaat.
Aangezien de mariene biologische 
hulpbronnen een gemeenschappelijk goed 
zijn, mogen in het kader van de
overdraagbare visserijconcessies slechts 
rechten tot het gebruik van een deel van de 
jaarlijkse vangstmogelijkheden van een 
lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels kunnen 
worden ingetrokken.

(29) Één jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening moet een systeem van 
visserijconcessies ten uitvoer worden 
gelegd dat betrekking heeft op de meeste 
bestanden die in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
beheerd. Een dergelijk systeem moet mee 
bijdragen tot de totstandbrenging van
juridisch sluitende en exclusieve 
visserijconcessies die toegang verlenen tot 
een deel van de jaarlijkse 
vangstmogelijkheden van een lidstaat.
Aangezien de mariene biologische 
hulpbronnen een gemeenschappelijk goed 
zijn, mogen in het kader van de 
visserijconcessies slechts rechten tot het 
gebruik van een deel van de jaarlijkse 
vangstmogelijkheden van een lidstaat 
worden gecreëerd, die overeenkomstig 
vastgestelde regels kunnen worden 
ingetrokken.

Or. en

Motivering

Er moet een systeem worden ingesteld waarbij duidelijk is wie het recht heeft om te vissen. 
Een systeem van visserijconcessies vergroot de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van 
elke afzonderlijke visser. Overdraagbaarheid mag alleen verplicht zijn, als een lidstaat zijn 
vangstcapaciteit niet aanpast aan de aanwezige hulpbronnen.
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Visserijconcessies moeten kunnen 
worden geleast onder actieve vissers
teneinde het beheer van de 
vangstmogelijkheden van het centrale 
niveau over te hevelen naar de 
visserijsector.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(31) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
sommige kleinschalige vloten is het 
gerechtvaardigd dat de lidstaten 
mechanismen instellen om voor deze 
vloten en de getroffen gemeenschappen 
ervan te zorgen voor billijke toegang tot 
de visbestanden.

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 32



PR\892576NL.doc 15/124 PE483.528v01-00

NL

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.
In het kader van dergelijke maatregelen 
moeten bindende vlootcapaciteitsmaxima 
worden vastgesteld en moet ervoor worden 
gezorgd, via capaciteitsevaluaties en 
aanpassingen van het vlootniveau, dat 
deze afstemming wordt gerealiseerd op het 
niveau van specifieke visserijsectoren.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) De lidstaten en de Unie zorgen 
voor een adequaat sociaal vangnet voor 
vissers die de sector moeten verlaten in 
gevallen waar een overcapaciteit moet 
worden verminderd.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Om de samenwerking met de 
buurlanden en het beheer van gedeelde 
bestanden te verbeteren moet de Unie zich 
inzetten voor de sluiting van 
samenwerkingsovereenkomsten inzake 
duurzame visserij met de landen in 
kwestie. In tegenstelling tot 
duurzamevisserijovereenkomsten zijn deze 
samenwerkingsovereenkomsten niet 
bedoeld om visserijrechten te verkrijgen 
voor vloten van de Unie, maar om een 
situatie tot stand te brengen waar de Unie 
financiering en technische hulp verstrekt 
in ruil voor de toepassing in het 
partnerland in kwestie van dezelfde of 
soortgelijke regels inzake duurzaam 
beheer als in de Unie.

Or. en

Amendement 20
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 

(42) Aquacultuur is belangrijk voor de 
voedselveiligheid van de Unie en vereist 
een specifieke aanpak wat het beheer 
ervan betreft. De aquacultuur moet 
bijdragen tot de instandhouding van het 
potentieel van de op duurzaamheid 
gebaseerde voedselproductie in de hele 
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toenemende mondiale vraag naar aquatisch 
voedsel.

Unie, met als doel de voedselzekerheid van 
de Europese burgers op de lange termijn te 
garanderen en mede tegemoet te komen 
aan de toenemende mondiale vraag naar 
aquatisch voedsel.

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De financiële steun van de Unie moet 
worden gekoppeld aan de voorwaarde dat 
de lidstaten en de marktdeelnemers de 
bepalingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moeten naleven. Wanneer de 
lidstaten de voorschriften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleven en de marktdeelnemers ernstige 
inbreuken op deze voorschriften plegen, 
dient de financiële steun te worden 
onderbroken, geschorst of gecorrigeerd.

(52) De financiële steun van de Unie moet 
worden gekoppeld aan de voorwaarde dat 
de lidstaten en de marktdeelnemers, 
inclusief de eigenaars van vaartuigen, de 
bepalingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moeten naleven. Wanneer de 
lidstaten de voorschriften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleven en de marktdeelnemers ernstige 
inbreuken op deze voorschriften plegen, 
dient de financiële steun te worden 
onderbroken, geschorst of gecorrigeerd.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De dialoog met de belanghebbende 
partijen is van essentieel belang gebleken 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Gezien de uiteenlopende 
omstandigheden in de EU-wateren en de 
toenemende regionalisering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, moeten 
de adviesraden ervoor zorgen dat de kennis 

(53) De dialoog met de belanghebbende 
partijen, inclusief de sociale partners, is 
van essentieel belang gebleken voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
moet voort worden aangemoedigd op 
lokaal en nationaal niveau en op het 
niveau van de Unie. Gezien de 
uiteenlopende omstandigheden in de EU-
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en de ervaring van alle belanghebbenden 
het gemeenschappelijk visserijbeleid ten 
goede komen.

wateren en de toenemende regionalisering 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
moeten de adviesraden ervoor zorgen dat 
de kennis en de ervaring van alle 
belanghebbenden het gemeenschappelijk 
visserijbeleid ten goede komen.

Or. en

Amendement 23
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 wijzigen, met 
name in het licht van de specifieke 
kenmerken van de Zwarte Zee.

(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 wijzigen, met 
name in het licht van de specifieke 
kenmerken van de Zwarte Zee en de 
ultraperifere gebieden.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden voor de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen passende 
raadplegingen houdt, onder meer op 
expertniveau.

(56) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden voor de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen passende 
raadplegingen houdt met de 
belanghebbenden, inclusief de sociale 
partners, onder meer op expertniveau.

Or. en
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Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Verordening (EG) nr. 199/2008 van 
de Raad van 25 februari 2008 betreffende 
de instelling van een communautair kader 
voor de verzameling, het beheer en het 
gebruik van gegevens in de visserijsector 
en voor de ondersteuning van 
wetenschappelijk advies over het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
worden ingetrokken, maar dient van 
toepassing te blijven op de nationale 
programma's voor gegevensverzameling 
en -beheer die voor de periode 2011 –
2013 zijn vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 1 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de vermindering en waar mogelijk 
de eliminatie van de milieugevolgen van 
visserijactiviteiten.
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Or. en

Motivering

Dit moet een horizontale doelstelling zijn van alle maatregelen die in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden genomen.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
staat er borg voor dat de activiteiten in het 
kader van de visserij en de aquacultuur
zorgen voor omstandigheden die uit
ecologisch, economisch en sociaal 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  
duurzaam zijn en worden beheerd op een 
manier die strookt met de doelstelling een 
gezond marien milieu tot stand te 
brengen, het realiseert voordelen op
ecologisch, economisch en sociaal gebied 
en draagt bij tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden

Or. en

Motivering

Duurzame omstandigheden uit ecologisch oogpunt zijn een voorwaarde voor duurzame 
economische en sociale ontwikkeling in de visserijsector.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt de 
voorzorgsbenadering toegepast op het
visserij- en aquacultuurbeheer en worden 
voor alle bestanden exploitatiecijfers 
vastgesteld die erop gericht zijn ervoor te 
zorgen dat uiterlijk in 2015 de populaties 
van de gevangen soorten boven een peil
worden gebracht en gehouden dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
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duurzame opbrengst kan opleveren. opleveren.

Or. en

Motivering

Er wordt met het visserijbeheer naar gestreefd uiterlijk in 2015 de Bmsy te realiseren. Het 
belangrijkste instrument is de vaststelling van de hiervoor vereiste exploitatiecijfers.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 op het visserij- en 
aquacultuurbeheer de ecosysteemgerichte 
benadering toegepast, met het oog op een 
beperkte impact van de activiteiten in 
kwestie op het mariene ecosysteem.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Het gemeenschappelijk visserijbeleid
draagt bij tot het realiseren en behouden 
van een goede milieutoestand als 
vastgesteld in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 
2008/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu en in Besluit 2010/477/EU van de 
Commissie van 1 september 2010 tot 
vaststelling van criteria en 
methodologische standaarden inzake de 
goede milieutoestand van mariene 
wateren1 en in andere milieuwetgeving 
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van de Unie.
_______________
1 PB L 232 van 2.9.2010., blz. 14.

Or. en

Motivering

Verduidelijking: het gemeenschappelijk visserijbeleid draagt bij tot het halen van de 
doelstellingen van de milieuwetgeving.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Overcapaciteit is een erg belangrijke oorzaak van overbevissing.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) geleidelijk toe te werken naar het 
aanlanden van alle vangsten van voor 
commerciële doeleinden gebruikte
bestanden;

Or. en

Motivering

Het eerste deel wordt verplaatst naar een nieuw punt.
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Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ongewenste vangsten zoveel 
mogelijk te beperken en waar mogelijk te 
elimineren; 

Or. en

Motivering

Verplaatst van punt (a), met wijziging. Het gemeenschappelijk visserijbeleid moet de vissers 
helpen alle bijvangsten te voorkomen, niet alleen die van commerciële bestanden.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 om de 
visserijactiviteiten doeltreffend en 
duurzaam te laten verlopen, teneinde te 
zorgen voor de terugkeer van een 
rendabele en concurrerende visserijsector;

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 duurzame en op 
het ecosysteem gebaseerde
aquacultuuractiviteiten te bevorderen om 
bij te dragen tot de voedselzekerheid en tot 
de werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden;
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Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) bij te dragen tot een billijke 
levensstandaard voor degenen die 
afhankelijk zijn van visserijactiviteiten en 
te zorgen voor betere 
arbeidsomstandigheden voor de vissers, 
met name door naleving van de wetgeving 
op het gebied van gezondheid en 
veiligheid en de sluiting van collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 3 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) te zorgen voor een systematische en 
geharmoniseerde verzameling van 
gegevens in het ecosysteem als geheel en 
voor transparant gegevensbeheer.

Or. en

Motivering

Een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het visserijbeheer vereist gegevens in het 
ecosysteem als geheel.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 4 – alinea 1 – 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) brede betrokkenheid van de 
belanghebbenden, inclusief de sociale 
partners, bij alle stadia van concipiëring 
tot tenuitvoerlegging van de maatregelen;

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de uitvoering van 
milieueffectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 4 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 4 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) transparante gegevensverwerking 
en besluitvorming overeenkomstig het 
Verdrag van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
("het Verdrag van Aarhus"), dat namens 
de Unie is goedgekeurd bij Besluit 
2005/370/EG van de Raad van 17 februari 
2005 betreffende het sluiten, namens de 
Europese Gemeenschap, van het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake 
milieuaangelegenheden1.
______________________
1 PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1.

Or. en

Motivering

Strookt met het engagement van de EU overeenkomstig het Verdrag van Aarhus en het 
Transparantie-initiatief van de EU.

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- "visser": een door de lidstaat als 
zodanig erkend persoon die de 
beroepsvisserij uitoefent aan boord van 
een in bedrijf zijnd vissersvaartuig of een 
door de lidstaat als zodanig erkend 
persoon die beroepsmatig mariene 
organismen oogst zonder vaartuig;

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – 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 
maximale vangst van een visbestand die 
permanent en gedurende onbeperkte tijd 
kan worden bovengehaald zonder dat er 
negatieve gevolgen zijn voor de 
voortplanting van het bestand;

Or. en

Motivering

Maximale duurzame opbrengst is een kernelement van de hervorming en moet duidelijk 
worden gedefinieerd. 

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – 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 

"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 
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beheersmaatregelen voor de 
instandhouding van de doelsoorten, de 
geassocieerde of afhankelijke soorten en de 
niet-doelsoorten en hun milieu;

een motief voor het uitstellen of 
achterwege laten van beheersmaatregelen 
voor de instandhouding van of de 
voorkoming van schade aan de 
doelsoorten, de geassocieerde of 
afhankelijke soorten en de niet-doelsoorten 
en hun milieu;

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "Fmsy": de visserĳsterftecoëfficiënt die 
strookt met de realisatie van de maximale 
duurzame opbrengst;

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– "vangstbeperking": een kwantitatieve 
beperking van alle vis van een visbestand 
of groep visbestanden die een visser of 
groep vissers in een bepaalde periode mag 
vangen of doden (voor oogst, verzameling 
of vangst of onbedoeld);

Or. en

Motivering

Er moeten niet alleen vangstbeperkingen gelden voor alle vis die wordt aangeland, maar voor 
alle vis die wordt gevangen.
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Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– "grensreferentiepunten": waarde van 
parameters voor de populatie van een 
visbestand (zoals biomassa of 
visserijsterfte) die in het visserijbeheer 
worden 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

Motivering

De referentiepunten moeten worden begrepen als grenswaarde die niet mag worden 
overschreden en niet als referentiestreefcijfer voor het beheer.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 14 bis (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

Motivering

Uit Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11), artikel 
2, lid 2 (Middellandse-Zeeverordening).
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Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 14 ter (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

Motivering

Deze term wordt gebruikt in het amendement op artikel 8 (technische maatregelen).

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "gebied voor herstel van de bestanden": 
een welomschreven geografisch gebied 
binnen de territoriale wateren van een 
lidstaat waar alle visserijactiviteiten 
verboden zijn;

Or. en

Motivering

Deze term wordt gebruikt in het nieuwe artikel 7 bis.

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "vangstmogelijkheid": een 
gekwantificeerd wettelijk recht om te 

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

vissen naar een bepaald visbestand, 
uitgedrukt als vangsten of
visserijinspanning;

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "overdraagbare visserijconcessies": 
intrekbare gebruikersrechten op een 
specifiek deel van de vangstmogelijkheden 
die aan een lidstaat zijn toegewezen of zijn 
vastgesteld in een door een lidstaat 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 
aangenomen beheersplan, die de houder 
mag overdragen aan andere in 
aanmerking komende houders van 
dergelijke overdraagbare 
visserijconcessies;

– "visserijconcessies": exclusieve,
intrekbare en individuele
gebruikersrechten op een specifiek deel 
van de vangstmogelijkheden die aan een 
lidstaat zijn toegewezen;

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig om de definitie aan te passen aan de amendementen op de artikelen 
27 en 28.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "territoriale gebruiksrechten in de 
visserij" (territorial use rights in fishing, 
TURF’s): exclusieve, intrekbare en niet-
overdraagbare gebruikersrechten om te 
vissen in een bepaald gebied die door een 
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lidstaat aan een individuele visser of een 
groep in aanmerking komende houders 
worden verleend;

Or. en

Motivering

Een definitie van TURF's is nodig voor de overgangsmaatregelen voor de Middellandse Zee 
(nieuw deel IV bis);  andere lidstaten kunnen ook kiezen voor deze vorm van 
gebruikersrechten als alternatief voor visserijconcessies om de streefdoelen op het gebied van 
duurzaamheid te halen voor bestanden waarvoor door de Raad geen vangstmogelijkheden 
zijn bepaald.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "individuele vangstmogelijkheden": 
jaarlijkse vangstmogelijkheden die aan 
houders van overdraagbare
visserijconcessies in een lidstaat worden 
toegewezen op basis van het deel van de 
vangstmogelijkheden van die lidstaat;

– "individuele vangstmogelijkheden": 
jaarlijkse vangstmogelijkheden die aan 
houders van visserijconcessies in een 
lidstaat worden toegewezen op basis van 
het deel van de vangstmogelijkheden van 
die lidstaat, na de uitvoering van eventuele 
ruiloperaties tussen de lidstaten;

Or. en

Motivering

Verduidelijking: de lidstaten kunnen aan de houders van visserijconcessies alleen de 
vangstmogelijkheden toewijzen die zij behouden of die zij via ruiloperaties van andere 
lidstaten ontvangen. Zij kunnen geen vangstmogelijkheden toewijzen die zij aan de houders 
van visserijconcessies hebben weggegeven.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– "vangstcapaciteit": de capaciteit van een 
vaartuig om vis te vangen, gemeten aan 
de hand van de tonnage van het vaartuig in 
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kW (kilowatt), zoals gedefinieerd in de 
artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 
2930/86 van de Raad;

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, en indien nodig aan de hand van 
bijkomende elementen als het vistuig en 
de operationele kenmerken, alsmede 
andere uitrusting;

Or. en

Motivering

De vangstcapaciteit is in wezen de capaciteit van een vaartuig of vloot om vis te vangen. 
Brutotonnage en vermogen zijn vereenvoudigde indicatoren, maar een aantal andere factoren 
hebben ook gevolgen voor de vangstcapaciteit, met name de omvang, de uitrusting en de 
operationele kenmerken van het vaartuig. Hier moet rekening mee worden gehouden om tot 
een betere meting van de capaciteit te komen.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "marktdeelnemer": de natuurlijke of de 
rechtspersoon die een bedrijf exploiteert of 
bezit waarvan de activiteiten betrekking 
hebben op een stadium van de productie-, 
verwerkings-, afzet-, distributie- en 
detailhandelsketen voor visserij- en 
aquacultuurproducten;

– "marktdeelnemer": de natuurlijke of de 
rechtspersoon die een bedrijf exploiteert of 
bezit waarvan de activiteiten betrekking 
hebben op een stadium van de productie-, 
verwerkings-, afzet-, distributie- en 
detailhandelsketen voor visserij- en 
aquacultuurproducten of een andere 
beroepsbeoefenaars uit de visserijsector 
vertegenwoordigende organisatie die 
wettelijk erkend is en die belast is met het 
beheer van de toegang tot 
visserijhulpbronnen, alsmede 
professionele visserijactiviteiten en 
aquacultuur;

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "overschot van de toegestane vangst": het 
deel van de toegestane vangst dat een 
kuststaat vanwege gebrek aan capaciteit 
niet kan vangen;

– "overschot van de toegestane vangst": het 
deel van de toegestane vangst dat een 
kuststaat vanwege gebrek aan capaciteit 
niet kan vangen, waarbij de totale 
exploitatie van afzonderlijke bestanden 
onder een peil blijft waarbij de bestanden 
zich kunnen herstellen en de populaties 
van de gevangen soorten boven een peil 
worden gehouden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren;

Or. en

Motivering

De definitie van overschot moet garanderen dat overbevissing in derde landen wordt 
voorkomen.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Deel 1 – artikel 5 – alinea 1 – streepje 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "paaibiomassa": de geraamde 
hoeveelheid vis van een specifiek bestand 
die zich op een bepaald moment 
voortplant en die bestaat uit mannetjes, 
vrouwtjes en levendbarende vis;

– "paaibiomassa": de geraamde 
hoeveelheid vis van een specifiek bestand 
die oud genoeg is om zich voort te planten
en die bestaat uit mannetjes, vrouwtjes en 
levendbarende vis;

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Deel 2 – artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de wateren onder hun soevereiniteit of 
jurisdictie tot 12 zeemĳl vanaf de 
basislĳnen mogen de betrokken lidstaten 
vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 

2. In de wateren onder hun soevereiniteit of 
jurisdictie tot 12 zeemĳl vanaf de 
basislĳnen mogen de betrokken lidstaten 
vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 
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december 2022 de visserij beperken tot de 
vissersvaartuigen die traditioneel in die 
wateren vissen vanuit havens aan de 
aangrenzende kust, onverminderd de 
regelingen die in het kader van bestaande 
nabuurschapsbetrekkingen tussen lidstaten 
gelden voor EU-vissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voert, en 
onverminderd de regelingen die zĳn 
opgenomen in bĳlage I, waarin voor elke 
lidstaat de geografische zones van de 
kustwateren van de andere lidstaten zĳn 
vastgesteld waar visserĳactiviteiten mogen 
plaatsvinden, evenals de soorten waarop 
deze activiteiten betrekking mogen hebben. 
De lidstaten delen de beperkingen die zij 
uit hoofde van dit lid hebben ingevoerd, 
mee aan de Commissie.

december 2022 de visserij beperken tot de 
vissersvaartuigen die traditioneel in die 
wateren vissen vanuit havens aan de 
aangrenzende kust, onverminderd de 
regelingen die in het kader van bestaande 
nabuurschapsbetrekkingen tussen lidstaten 
gelden voor EU-vissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voert, en 
onverminderd de regelingen die zĳn 
opgenomen in bĳlage I, waarin voor elke 
lidstaat de geografische zones van de 
kustwateren van de andere lidstaten zĳn 
vastgesteld waar visserĳactiviteiten mogen 
plaatsvinden, evenals de soorten waarop 
deze activiteiten betrekking mogen hebben. 
De lidstaten overwegen exclusieve of 
preferentiële toegang voor kleinschalige, 
ambachtelijke of kustvissers, rekening 
houdend met sociale en milieufactoren, 
inclusief de potentiële voordelen als 
gevolg van de toekenning van exclusieve 
of preferentiële toegang voor lokale of 
microbedrijven en voor vissers die 
selectieve visserijpraktijken en 
visserijpraktijken met een lage impact 
beoefenen. De lidstaten delen de 
beperkingen die zij uit hoofde van dit lid 
hebben ingevoerd, mee aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Kleinschalige en ambachtelijke vissers moeten preferentiële toegang krijgen. Zij creëren meer 
banen dan grote vissersvaartuigen en meer toegevoegde waarde voor de 
kustgemeenschappen.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Deel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MAATREGELEN VOOR DE 
INSTANDHOUDING VAN MARIENE 
BIOLOGISCHE HULPBRONNEN

MAATREGELEN VOOR DE 
INSTANDHOUDING EN DUURZAME 
EXPLOITATIE VAN MARIENE 
BIOLOGISCHE HULPBRONNEN
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Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) streefdoelen voor de duurzame 
exploitatie van bestanden;

(b) streefdoelen voor de duurzame 
exploitatie van bestanden en de 
bescherming van het mariene milieu;

Or. en

Motivering

De instandhoudingsmaatregelen kunnen ook de vaststelling omvatten van streefdoelen voor 
de bescherming van het mariene milieu, bijvoorbeeld specifieke maxima voor bijvangsten.

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 7 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) stimulansen om selectievere
visserĳmethoden of visserĳmethoden met 
een lage impact te bevorderen, inclusief 
preferentiële toegang tot 
vangstmogelijkheden en economische 
stimulansen;

Or. en

Motivering

De elegantste stimulans voor het gebruik van selectief vistuig is een hoger quota-aandeel voor 
de visser in kwestie.

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 7 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) technische maatregelen zoals bedoeld in 
artikel 14;

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

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 7 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) maatregelen met betrekking tot de 
verplichting om alle vangsten aan te landen 
overeenkomstig artikel 15;

Or. en

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 7 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) andere maatregelen die helpen om 
de doelstellingen van de artikelen 2 en 3 
te halen;

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Instelling van gebieden voor herstel van 

de bestanden
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1. Om de ineenstorting van de 
visserijsector om te keren en levende 
aquatische hulpbronnen en mariene 
ecosystemen te beschermen, 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, inclusief gebieden die 
belangrijk zijn voor de productiviteit van 
vis, met name kraam-, paai- en 
voedselgebieden voor visbestanden.
2. De lidstaten zorgen voor de identificatie 
en aanwijzing van zoveel gebieden als 
nodig voor de instelling van een 
samenhangend netwerk van gebieden 
voor herstel van de bestanden, dat tussen 
10 en 20% beslaat van de territoriale 
wateren van elke lidstaat, en zij brengen 
zij de Commissie van deze gebieden op de 
hoogte. De instelling van het netwerk 
gebeurt geleidelijk, volgens het volgende 
tijdschema:
a) uiterlijk op …*:
- beslaan de gebieden voor herstel van de 
bestanden minimum 5% van de 
territoriale wateren van elke lidstaat;
b) uiterlijk op …**:
- beslaan de gebieden voor herstel van de 
bestanden minimum 10% van de 
territoriale wateren van elke lidstaat.
3. De locatie van de gebieden voor herstel 
van de bestanden worden 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.
4. De in bovenstaande leden 2 en 3 
bedoelde maatregelen en besluiten 
worden aangemeld bij de Commissie, 
samen met de wetenschappelijke, 
technische, sociale en juridische redenen 
ervoor, en worden openbaar gemaakt.
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5. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in kwestie besluiten of de in de 
leden 1, 2 en 3 bedoelde gebieden voor 
herstel van de bestanden omgeven zijn 
door een gebied of gebieden waar de 
visserijactiviteiten beperkt zijn en zij 
besluiten na kennisgeving aan de 
Commissie 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 die van de wetgeving van de Unie. 
Deze informatie wordt openbaar gemaakt.
6. Als een vissersvaartuig door een gebied 
voor herstel van de bestanden vaart, zorgt 
het ervoor dat al het vistuig aan boord dat 
wordt gebruikt voor de visserij, tijdens de 
doorvaart is vastgesnoerd en opgeborgen.
7. 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.
__________________________
* PB, gelieve datum in te voegen: een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening.
** PB, gelieve datum in te voegen: drie 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Motivering

Zie de uitleg in de toelichting.

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 8 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

om de incidentele vangst van bedreigde en 
beschermde soorten en andere ongewenste 
vangsten te reduceren;

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) een verbod op of beperking van 
visserijactiviteiten in bepaalde zones en/of 
perioden, inclusief ter bescherming van 
paai- en kraamgebieden en andere 
essentiële vishabitats;

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 8 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vishabitats en de functie die deze 
vervullen, alsmede van de soorten die 
worden genoemd in bijlage IV bij 
Richtlijn 92/43/EEG en in Richtlijn 
2009/147/EG en van tijdelijke aggregaties
van een kwetsbare mariene hulpbron;

Or. en

Motivering

Niet alleen "kwetsbare mariene hulpbronnen" moeten worden beschermd , maar ook 
essentiële vishabitats en de functie die deze vervullen, alsmede de beschermde soorten van de 
Vogel- en de Habitatrichtlijn.

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure uiterlijk op ...* voor 
alle visserijtakken meerjarenplannen vast
die instandhoudingsmaatregelen omvatten 
om de visbestanden boven een niveau te 
houden of te brengen dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

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

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de basis voor het vaststellen van de 
vangstmogelijkheden voor de betrokken 

a) de basis voor het vaststellen van de 
vangstmogelijkheden voor de betrokken 



PE483.528v01-00 42/124 PR\892576NL.doc

NL

bestanden op basis van vooraf omschreven 
instandhoudingsreferentiepunten; en

bestanden op basis van vooraf omschreven 
grensreferentiepunten; en

Or. en

Motivering

De referentiepunten moeten worden begrepen als grenswaarden die niet mogen worden 
overschreden.

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. en

Motivering

De referentiepunten moeten worden begrepen als grenswaarden die niet mogen worden 
overschreden.

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 9 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) maatregelen om de impact van 
visserijactiviteiten op het mariene milieu 
zo veel mogelijk te beperken, 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
en de internationale overeenkomsten.

Or. en

Motivering

Het GVB moet ervoor zorgen dat de milieuwetgeving wordt nageleefd en toegepast.
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Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om tot waarachtig ecosysteembeheer te komen moet rekening met het hele ecosysteem 
worden gehouden.

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De meerjarenplannen voldoen aan de 
doelstellingen in de artikelen 2 en 3, 
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.

Or. en

Motivering

Vanzelfsprekend moeten de meerjarenplannen gericht zijn op het halen van dezelfde 
doelstellingen als deze basisverordening.
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Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer het niet mogelijk is een 
visserijsterftecoëfficiënt te bepalen die het 
mogelijk maakt de bestanden boven een 
niveau te brengen en te houden dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren, 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.

Or. en

Motivering

Een tekort aan gegevens mag geen excuus zijn om niet op te treden.
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Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De meerjarenplannen bieden een 
kader dat ervoor zorgt dat de lidstaten die 
actief zijn in dezelfde visserijtak, 
maatregelen nemen die onderling 
consistent zijn, overeenkomstig artikel 34, 
om de vlootcapaciteit aan te passen tot een 
niveau dat verenigbaar is met artikel 2.

Or. en

Motivering

De maatregelen ter bestrijding van overcapaciteit worden bij voorkeur uitgevoerd op het 
niveau van de visserijtak, met coördinatie tussen de betrokken lidstaten.

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De meerjarenplannen omvatten 
maatregelen die bijdragen tot het 
realiseren en behouden van een goede 
milieutoestand van het mariene milieu en 
tot een gunstige staat van instandhouding 
van soorten en habitats, overeenkomstig 
de milieuwetgeving van de Unie.

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het voorwerp waarop het meerjarenplan 
wordt toegepast, d.w.z. de betrokken 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.
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bestanden, visserijtakken en mariene 
ecosystemen;

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Herformulering om verwarring te voorkomen tussen de doelstellingen van de 
meerjarenplannen in artikel 10 en de inhoud van de meerjarenplannen, die de 
overeengekomen streefdoelen op het gebied van beheer moeten omvatten.

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 jaar na de inwerkingtreding van het 
meerjarenplan;
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Or. en

Motivering

De capaciteitsbeoordelingen en de plannen om de capaciteit te verminderen worden bij 
voorkeur uitgevoerd op het niveau van de visserijtak, niet op het niveau van de afzonderlijke 
lidstaat.

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) een beoordeling van de impact van 
de vloot op de doelsoorten en het mariene 
milieu;

Or. en

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) beschrijvende elementen van goede 
milieutoestand per visserijtak 
overeenkomstig Richtlijn 2008/56/EG en 
Besluit 2010/477/EU;

Or. en

Motivering

Het GVB moet bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn mariene strategie.

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Herformulering om verwarring te voorkomen tussen de doelstellingen van de 
meerjarenplannen in artikel 10 en de inhoud van de meerjarenplannen, die de 
overeengekomen streefdoelen op het gebied van beheer moeten omvatten.

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(h) het tot een minimum beperken van de 
impact van de visserij op het ecosysteem, 
inclusief maatregelen om de soorten en de 
habitats van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EG tegen de impact 
van visserij te beschermen;

Or. en

Motivering

Richtlijn 92/43/EEG omvat een lijst van de "Dier- en plantensoorten van communautair 
belang die strikt moeten worden beschermd". Richtlijn 2009/147/EG heeft betrekking op de 
bescherming van wilde vogels.
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Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 11 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) regels ter facilitering van de 
verplichting om alle vangsten aan te 
landen overeenkomstig artikel 15, lid 1 
ter;

Or. en

Motivering

De meerjarenplannen zijn het meest geschikte instrument om specifieke regels ten uitvoer te 
leggen voor de facilitering van de verplichting voor een visserijtak om alle vangsten aan te 
landen.

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 12 – titel

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

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De visserijactiviteiten in speciale 
beschermingszones in de zin van artikel 6 
van Richtlijn 92/43/EEG, bijzondere 
beschermingszones in de zin van artikel 4 
van Richtlijn 2009/147/EG en andere 
mariene beschermingszones in de zin van
artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG
worden door de lidstaat die de zone heeft 
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aangewezen, zo gereguleerd dat de 
doelstellingen van de bovengenoemde 
richtlijnen worden gehaald.

Or. en

Motivering

Herformulering om de verantwoordelijkheden van de verschillende lidstaten te 
verduidelijken.

Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er worden raamwerken van technische 
maatregelen vastgesteld om de 
bescherming van de mariene biologische 
hulpbronnen te waarborgen en de impact 
van de visserijactiviteiten op de 
visbestanden en de mariene ecosystemen te 
reduceren, wat de activiteiten van de 
vissersvaartuigen van de Unie in en 
buiten de wateren van de Unie betreft. De 
technische maatregelen:

Or. en

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 14 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 populaties van 
gevangen soorten middels betere
selectiviteit wat soort, grootte en sexe 
betreft, boven een niveau worden 
gehouden of gebracht dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren;

Or. en
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Motivering

Voor consistente formuleringen in de verordening als geheel.

Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) leiden tot een reductie en waar mogelijk 
de eliminatie van de vangst van 
ondermaatse vis;

Or. en

Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) leiden tot een reductie en waar 
mogelijk de eliminatie van de ongewenste
vangst van mariene organismen, inclusief 
zeevogels;

Or. en

Motivering

Voor consistente formuleringen in de verordening als geheel. Ongewenst zijn de vangsten, 
niet de mariene organismen.

Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 14 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) leiden tot een reductie en waar 
mogelijk de eliminatie van de impact van 
vistuig op het ecosysteem en op het milieu, 
met name wat de bescherming van 
biologisch kwetsbare bestanden en habitats 
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betreft.

Or. en

Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Proefprojecten voor meer selectiviteit

1. De lidstaten voeren vóór eind 2014 
proefprojecten uit om de selectiviteit in 
een visserijtak te verbeteren. 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.
2. De Unie verleent financiële steun voor 
het gebruik van selectief vistuig om 
ongewenste en ongeoorloofde vangsten te 
beperken. 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 in een visserijtak 
met gemengde visserij.

Or. en

Motivering

De verplichting alle vangsten aan te landen is een stimulans voor vissers om maatregelen te 
nemen om de selectiviteit te vergroten. Toch is bijkomende ondersteuning van de overheid 
nodig om de vissers te helpen de hoeveelheid ongewenste vangsten te verminderen.

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot het aanlanden van alle 
vangsten

Verplichting tot het aanlanden en 
registreren van alle vangsten

Or. en

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle vangsten van voor commerciële 
doeleinden gebruikte vissoorten die 
worden gedaan in de volgende 
visserijtakken 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:

Or. en

Motivering

Een benadering per visserijtak is gemakkelijker ten uitvoer te leggen, doordat 
meerjarenplannen waarin regels worden gespecificeerd, kunnen worden vastgesteld vóór de 
inwerkingtreding van het verbod op weggooien.

Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uiterlijk vanaf 1 januari 2014: a) uiterlijk vanaf 1 januari 2015:

Or. en
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Motivering

Er moet voldoende tijd worden geboden om indien nodig meerjarenplannen met specifieke 
regels inzake de aanlandingsverplichting te kunnen vaststellen.

Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– kleine pelagische visserij en visserij voor 
industriële doeleinden [bijvoorbeeld de 
visserij op makreel, haring, horsmakreel, 
blauwe wijting, evervis, ansjovis, zilvervis, 
sardine, sardinella's, lodde; sprot, 
zandspiering en kever]; 

Or. en

Motivering

Benadering per visserijtak. De pelagische visserij moet als eerste het verbod op weggooien 
naleven, omdat het verbod voor deze visserijtak relatief gemakkelijk na te leven is.

Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Verplaatst naar letter b.

Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uiterlijk vanaf 1 januari 2015: 
kabeljauw, heek, tong,

b) uiterlijk vanaf 1 januari 2016:

- demersale visserij op 
morenesoorten/kabeljauwachtigen 
[bijvoorbeeld op kabeljauw, schelvis, heek 
en zwarte koolvis];

Or. en

Motivering

Visserijtakken waar uit proefprojecten al is gebleken dat een verbod op teruggooien mogelijk 
is, moeten redelijk snel een verbod naleven. Één extra jaar moet worden toegekend om indien 
nodig meerjarenplannen met specifieke regels te kunnen vaststellen.

Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 – letter b – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- grote pelagische visserij [bijvoorbeeld op 
tonijnsoorten, zwaardvis en andere 
zeilvis];

Or. en

Motivering

Visserijtakken waar uit proefprojecten al is gebleken dat een verbod op teruggooien mogelijk 
is, moeten redelijk snel een verbod naleven.

Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 2018: alle 
andere visserijtakken.
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slijmkop, zwarte heilbot, torsk, roodbaars 
en de mediterrane demersale bestanden.

Or. en

Motivering

Uiteindelijk moet een weggooiverbod gelden in alle visserijtakken.

Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zodra de verplichting alle vangsten 
aan te landen in een visserijtak is 
ingevoerd, worden alle vangsten van 
soorten waarvoor vangstbeperkingen 
gelden, geregistreerd en afgetrokken van 
de quota van de visser, 
producentenorganisatie of pool voor 
collectief beheer in kwestie, met 
uitzondering van soorten die 
overeenkomstig lid 1 ter mogen worden 
teruggegooid in zee;

Or. en

Motivering

Alle vangsten moeten worden afgetrokken van de desbetreffende quota van de visser in 
kwestie.

Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De volgende soorten zijn vrijgesteld 
van de aanlandingsverplichting van lid 1:
- soorten waarvoor het overlevingscijfer 
volgens het beste wetenschappelijke 
advies dat beschikbaar is, hoog is, 
wanneer zij worden teruggegooid in zee in 
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bepaalde, specifiek voor de visserijtak 
gedefinieerde omstandigheden; 
- soorten die zijn opgenomen als 
"verboden soorten" in het desbetreffende 
artikel van de verordeningen van de Raad 
tot vaststelling van de jaarlijkse
vangstmogelijkheden;
- soorten waarvoor een TAC is bepaald 
van nul;

Or. en

Motivering

Soorten in een bepaalde visserijtak die teruggooi overleven, moeten worden teruggegooid in 
zee. Soorten waarvoor een TAC is bepaald van nul en soorten waarop niet mag worden 
gevist, moeten wegens hun kwetsbaarheid van de landingsverplichting worden uitgesloten, om 
ervoor te zorgen dat zij niet op de markt komen.

Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. 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 of andere 
wetgevingshandelingen van de Unie, het 
volgende vastgesteld:
- een lijst van niet-doelsoorten met een 
lage natuurlijke abundantie die mogen 
worden aangerekend op de quota van de 
doelsoort van de visserijtak in kwestie 
nadat de nationale jaarlijkse quota van 
deze niet-doelsoort volledig is opgebruikt, 
als de totale vangst ervan niet meer 
bedraagt dan 5% van de totale vangst van 
de doelsoort en het bestand van de niet-
doelsoort binnen veilige biologische 
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grenzen ligt;
- de-minimisuitzonderingen van de 
verplichting alle vangsten van bepaalde 
soorten in bepaalde visserijtakken aan te 
landen, of voor jonge exemplaren van 
bepaalde soorten in bepaalde 
visserijtakken, in gevallen waar geen 
gebruik voor niet-menselijke consumptie 
mogelijk 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;

Or. en

Motivering

Uitzonderingen en faciliterende factoren zijn nodig om ervoor te zorgen dat het 
teruggooiverbod realiseerbaar is.

Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voor de in lid 1 genoemde visbestanden
waarvoor de verplichting geldt alle 
vangsten aan te landen, worden in 
gevallen waar de aanlandingsverplichting 
er niet toe leidt dat de vangst van jonge 
exemplaren voldoende wordt voorkomen,
op basis van het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies minimale 
instandhoudingsreferentiegrootten 
vastgesteld. Vangsten van deze vis die de 
minimale instandhoudingsreferentiegrootte 
niet halen, mogen slechts worden verkocht
voor andere doeleinden dan menselijke 
consumptie, zoals vismeel, visolie of 
diervoeder. De Commissie controleert de 
markt en neemt maatregelen om het op de 
markt brengen van jonge vis voor niet-
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menselijke consumptie te verbieden, 
wanneer de prijzen de normale 
marktprijzen van voor menselijke 
consumptie bestemde volwassen vis 
overschrijden, of neemt andere passende 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Eetbare vis die onopzettelijk gevangen is, mag niet worden verwerkt tot vismeel. In gevallen 
waar er sprake is van een minimumgrootte en waar te kleine vis alleen mag worden verkocht 
voor niet-menselijke consumptie, moet de markt voor vismeel evenwel worden gecontroleerd 
en moet de Commissie het recht hebben in te grijpen, als de vismeelprijzen te hoog zijn en als 
stimulans fungeren om jonge exemplaren te vangen.

Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Correctie van een duidelijke vergissing in het Commissievoorstel.

Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat EU-
vissersvaartuigen die hun vlag voeren, zo 
zijn uitgerust dat zij alle visserij- en 

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

verwerkingsactiviteiten volledig kunnen 
documenteren met het oog op het toezicht 
op de naleving van de verplichting om alle 
vangsten aan te landen. Tijdens een 
overgangsperiode bevorderen de lidstaten 
vrijwillige volledige documentatie met 
CCTV en soortgelijke middelen, door de 
toekenning van extra 
vangstmogelijkheden overeenkomstig 
artikel 29, lid 4.

Or. en

Motivering

Een vergoeding zorgt voor een betere aanvaarding van CCTV door de vissers.

Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De krachtens artikel 52 opgerichte 
adviesraden verstrekken advies met 
betrekking tot de manier waarop de in lid 
4 voorgeschreven volledige documentatie 
van alle visserij- en 
verwerkingsactiviteiten moet worden 
uitgevoerd. Zij stellen ook een advies op 
over de specifieke vrijstellingen voor de in 
lid 1 ter bedoelde soorten met een hoog 
overlevingscijfer in bepaalde 
exploitatieomstandigheden, alsmede over 
andere specifieke maatregelen met 
betrekking tot de verplichting alle 
vangsten aan te landen.

Or. en

Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 15 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 voor het nemen 
van de in lid 1 bedoelde maatregelen met 
het oog op de naleving van de 
internationale verplichtingen van de Unie
en de in lid 2 bedoelde maatregelen om 
het op de markt brengen te verbieden van 
jonge vis voor niet-menselijke consumptie.

Or. en

Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 van de 
vangstmogelijkheden en de toewijzing 
ervan aan de lidstaten, treedt de Raad op 
overeenkomstig artikel 2 en volgt hij een 
langetermijnbenadering. Voorts zorgt hij 
ervoor 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. Een delegatie van het 
Europees Parlement is aanwezig, wanneer 
de Raad besluiten over de vaststelling van 
vangstmogelijkheden neemt.

Or. en

Motivering

De consistentie met de doelstellingen van het GVB moet worden verbeterd. Dit is mogelijk 
door hier te verwijzen naar artikel 2 en door een EP-delegatie naar de Raadsvergaderingen 
te sturen.
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Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, termijnen en 
marges die zijn vastgesteld in de 
meerjarenplannen, overeenkomstig artikel 
9, lid 2, en artikel 11, onder b), c) en h).

Or. en

Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als voor een commercieel 
geëxploiteerd visbestand geen 
meerjarenplan is goedgekeurd, zorgt de 
Raad ervoor dat de 
maximumexploitatiecijfers voor dit 
bestand worden vastgesteld op een niveau 
dat lager is dan de Fmsy.

Or. en

Motivering

Met de basisverordening moet ervoor worden gezorgd dat de nodige stappen worden 
ondernomen om te garanderen dat de maximale duurzame opbrengst ook kan worden 
gerealiseerd, als geen meerjarenplan kon worden goedgekeurd. F moet worden vastgesteld op 
een niveau dat lager is dan de Fmsy, om biomassaniveaus mogelijk te maken die boven de 
Bmsy liggen. Sterk overbeviste bestanden groeien overigens alleen, als de 
visserijsterftecoëfficiënt lager is dan de Fmsy.

Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 16 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. In het geval van bestanden 
waarvoor door een gebrek aan gegevens 
geen exploitatiecijfers kunnen worden 
vastgesteld die stroken met de maximale 
duurzame opbrengst:
i) wordt de voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer gevolgd;
ii) worden volgens de in punt 3.1 en punt 
3.2 van deel B van de bijlage bij Besluit 
2010/477/EU omschreven methoden 
schattingsnormen vastgesteld en wordt de 
visserijsterfte om voorzorgsredenen voort 
verlaagd, om ervoor te zorgen dat het 
biomassaniveau van de bestanden in 
kwestie een positieve trend of, in gevallen 
waar er aanwijzingen zijn dat de toestand 
van de bestanden goed genoeg is, een 
stabiele trend vertoont;
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.

Or. en

Motivering

Een tekort aan gegevens mag geen excuus zijn om niet op te treden. Schattingsnormen voor 
visserijbeheer zijn al vastgesteld.

Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 16 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Binnen een maand na de 
vaststelling van de vangstmogelijkheden 
en de toewijzing ervan aan de lidstaten 
brengt de Raad verslag uit over het 
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resultaat en de redenen voor zijn besluit 
bij het Europees Parlement. De 
Commissie brengt een advies uit met 
betrekking tot de vraag of het resultaat 
strookt met lid 1.

Or. en

Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. De Commissie publiceert alle 
mededelingen. Vanaf 1 januari 2015 kan 
de Commissie verplichte quotaruilen 
voorstellen om de inwerkingtreding van 
de verplichting alle vangsten aan te 
landen te bevorderen. Deze verplichte 
quotaruilen zijn gebaseerd op een billijk 
systeem (bijvoorbeeld 
kabeljauwequivalent), om de algemene 
relatieve stabiliteit te behouden.

Or. en

Motivering

Voor de tenuitvoerlegging van de verplichting alle vangsten aan te landen (artikel 15) moet 
ervoor worden gezorgd dat de bijvangstquota's die een lidstaat nodig heeft, niet worden 
vastgehouden door een andere lidstaat.

Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) verenigbaar zijn met het 
toepassingsgebied en de streefdoelen van 
het meerjarenplan;
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Or. en

Motivering

Als gevolg van het amendement op artikel 11, alinea 1, onder b.

Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 streefdoelen en 
kwantificeerbare streefdoelen; en

Or. en

Motivering

Als gevolg van het amendement op artikel 11, alinea 1, onder b.

Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) stroken met de maatregelen die 
worden genomen overeenkomstig de 
artikelen 12 en 21.

Or. en

Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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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 
gebied of de visserijtak in kwestie.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten samenwerken, wanneer zij nationale maatregelen voor dezelfde 
visserijtak nemen.

Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten raadplegen de bevoegde 
adviesraden en 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.

Or. en

Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten houden met de door 
de bevoegde adviesraden en het WTECV 
verstrekte adviezen naar behoren 
rekening en als de uiteindelijk 
goedgekeurde maatregelen van deze 
adviezen afwijken, verstrekken zij 
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gedetailleerde uitleg over de redenen 
hiervoor. 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.

Or. en

Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Als de lidstaten de 
goedgekeurde maatregelen willen 
wijzigen, zijn de leden 2 bis t/m 2 quater 
ook van toepassing.

Or. en

Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 17 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen met de details van de 
procedure die 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 
en gecoördineerd worden op regionaal 
niveau en stroken met de vastgestelde 
meerjarenplannen.

Or. en
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Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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.

Or. en

Motivering

Een regelmatige beoordeling van de maatregelen van de lidstaten is nodig om te zorgen voor 
een behoorlijke tenuitvoerlegging van de doelstellingen van het GVB en de maatregelen op 
regionaal/nationaal niveau.

Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 uiterlijk zes maanden na 
de inwerkingtreding van het meerjarenplan 
aan de Commissie heeft meegedeeld. 

Or. en
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Motivering

De voorgestelde bijkomende verplichtingen voor de lidstaten overeenkomstig artikel 17 
maken een langere periode nodig.

Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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) een lidstaat heeft geen maatregelen 
goedgekeurd of 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

Or. en

Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 21 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten 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 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:

Or. en
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Motivering

Eerste zin niet van toepassing op de Nederlandse tekst.  "EU-wateren" in plaats van "hun 
wateren" om dezelfde formulering te gebruiken als in artikel 17.

Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
mechanismen voor institutionele 
samenwerking, inclusief die in het kader 
van de regionale zeeverdragen voor het 
gebied of de visserijtak in kwestie.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten samenwerken, wanneer zij nationale maatregelen voor dezelfde 
visserijtak nemen.

Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 21 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten raadplegen de bevoegde 
adviesraden en het WTECV over een 
ontwerp van de maatregelen, dat 
vergezeld gaat van een toelichting. Deze 
ontwerpen worden tegelijk toegezonden 
aan de Commissie.
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Or. en

Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 21 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten houden met de door 
de bevoegde adviesraden en 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. 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.

Or. en

Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 21 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Als de lidstaten de 
goedgekeurde maatregelen willen 
wijzigen, zijn de leden 1 bis t/m 1 quater 
ook van toepassing.

Or. en
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Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 21 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen 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.

Or. en

Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 140
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan te allen tijde de 
verenigbaarheid en de effectiviteit van de 
technische maatregelen die de lidstaten op 
grond van artikel 21 hebben vastgesteld, 
beoordelen.

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

Or. en

Motivering

Een regelmatige beoordeling van de maatregelen van de lidstaten is nodig om te zorgen voor
een behoorlijke tenuitvoerlegging van de doelstellingen van het GVB en de maatregelen op 
regionaal/nationaal niveau.

Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Deel 3 – artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie 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 zes maanden na 
de inwerkingtreding van het raamwerk van 
technische maatregelen aan de Commissie 
heeft meegedeeld.

Or. en

Motivering

De voorgestelde bijkomende verplichtingen voor de lidstaten overeenkomstig artikel 21 
maken een langere periode nodig.

Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van systemen van Vaststelling van systemen van 
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overdraagbare visserijconcessies visserijconcessies

Or. en

Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Tegen ...* stelt elke lidstaat een systeem 
van visserijconcessies vast voor alle
vissersvaartuigen waarmee wordt gevist op 
bestanden waarvoor overeenkomstig 
artikel 16 vangstmogelijkheden van de 
Unie zijn toegewezen.  Als nieuwe 
vangstmogelijkheden overeenkomstig 
artikel 16 worden vastgesteld en 
toegewezen, stelt elke betrokken lidstaat 
ook een systeem van visserijconcessies 
vast voor alle vaartuigen waarmee op het 
bestand in kwestie wordt gevist.

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.

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

Or. en

Motivering

Er moet een systeem worden ingesteld waarbij duidelijk is wie het recht heeft om te vissen. 
Een systeem van visserijconcessies vergroot de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van 
elke afzonderlijke visser. Overdraagbaarheid mag alleen verplicht zijn, als een lidstaat zijn 
vangstcapaciteit niet aanpast aan de aanwezige hulpbronnen. Als concessies niet 
overdraagbaar zijn, maar een vast recht van een visser om een bepaald deel van een bestand 
te vissen, houdt het geen steek bepaalde vaartuigen van dit systeem uit te sluiten, aangezien 
dit zal leiden tot benadeling van kleinschalige vissers.
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Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De instelling van het nationale 
systeem van visserijconcessies en de 
tenuitvoerlegging van dit systeem in 
afzonderlijke visserijtakken gebeurt op 
open en transparante wijze en met 
participatie van de betrokkenen, waarbij:
a) al wie momenteel houder is van 
visserijrechten en alle andere 
belanghebbenden, inclusief lokale 
autoriteiten, worden geraadpleegd;
b) de doelstellingen en prioriteiten van de 
lidstaten worden geïdentificeerd, in het 
kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en andere toepasselijke 
wetgeving;
c) toegangscriteria die stroken met de 
artikelen 28, 28 bis en 28 ter, worden 
geïdentificeerd; de toegangscriteria 
moeten billijke en transparante sociale en 
milieucriteria omvatten en kunnen andere 
criteria omvatten, bijvoorbeeld 
vangstniveaus uit het verleden of naleving 
in het verleden.

Or. en

Motivering

De instelling van een nieuw systeem moet worden voorafgegaan door een eerlijk en 
transparant proces. Het is duidelijk dat de vraag wie het recht krijgt om te vissen, voor de 
vissers erg belangrijk is, zodat de lidstaten een duidelijk en transparant besluit over de 
doelstellingen en prioriteiten van hun visserijbeleid moeten nemen.

Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 27 – lid 2



PE483.528v01-00 76/124 PR\892576NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van overdraagbare
visserijconcessies

Toewijzing van visserijconcessies

Or. en

Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Visserijconcessies behelzen het recht om 
gebruik te maken van een welomschreven 
deel van de vangstmogelijkheden van de 
lidstaat die overeenkomstig artikel 16, lid 
1, zijn toegewezen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking: met visserijconcessies wordt het recht verleend om een bepaald deel van een 
nationaal quota te vissen.
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Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Elke lidstaat wijst op basis van 
transparante toegangscriteria 
overeenkomstig artikel 27
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.

Or. en

Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. en

Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Overdraagbare visserijconcessies 
mogen slechts door een lidstaat worden 
toegewezen aan de reder van een 
vissersvaartuig dat de vlag van die lidstaat 

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 
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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.

natuurlijke of rechtspersoon met het oog op 
het gebruik ervan door een dergelijk 
vaartuig.

Or. en

Motivering

Samenvoeging is verplaatst naar het nieuwe artikel 28 quater.

Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een duur van 15 jaar lijkt overdreven en niet proportioneel.

Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 met 
onmiddellijke ingang intrekken, indien 
wordt geconstateerd dat de houder van de 
concessies een ernstige inbreuk heeft 
gepleegd. Bij dergelijke intrekkingen 
moeten het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en het 
evenredigheidsbeginsel onverkort worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten mogen tot 5% van hun 
visserijconcessies voorbehouden voor 
nieuwkomers.

Or. en
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Motivering

Een systeem van visserijconcessies moet flexibel genoeg zijn om de overheid de mogelijkheid 
te geven visserijrechten te verlenen aan jonge vissers.

Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De lidstaten brengen de Commissie, 
het Europees Parlement en de andere 
lidstaten op de hoogte van de 
toewijzingsmethode die zij voor de leden 2, 
3, 4, 5 en 7 bis hebben gekozen.

Or. en

Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Bescherming van ambachtelijke en 

kleinschalige vissers; vergoeding voor 
selectieve visserij

1. Bij de instelling van systemen van 
visserijconcessies overeenkomstig artikel 
27 en de toewijzing van visserijconcessies 
overeenkomstig artikel 28 houden de 
lidstaten rekening met sociale en 
milieufactoren, inclusief de potentiële 
voordelen van de toewijzing van een 
groter aandeel aan lokale of 
microbedrijven en aan vissers die 
selectieve visserijpraktijken en 
visserijpraktijken met een lage impact 
beoefenen.
2. Bij de toewijzing van visserijconcessies 
overeenkomstig artikel 28 merken de 
lidstaten een segment of segmenten van 
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de vloot binnen een visserijtak aan als 
ambachtelijk of kleinschalig, opdat 
hieraan bijzondere aandacht wordt 
besteed, om rekening te houden met 
bijzondere kenmerken van de lidstaat of 
van afzonderlijke visserijtakken binnen de 
lidstaat.
3. De eigenaars en exploitanten van en de 
werknemers op vaartuigen in 
vlootsegmenten die overeenkomstig lid 2 
zijn aangemerkt opdat er bijzondere 
aandacht aan wordt besteed, zijn in het 
proces van het ontwerp en de 
ontwikkeling van het systeem van 
visserijconcessies voor de visserijtak in 
kwestie vertegenwoordigd.
4. Bij de toewijzing van visserijconcessies 
overeenkomstig artikel 28 is het aandeel 
dat wordt toegewezen aan een 
vlootsegment dat overeenkomstig lid 2 is 
aangemerkt opdat er bijzondere aandacht 
aan wordt besteed, niet kleiner dan het 
gemiddelde aandeel van de visserijrechten 
dat is toegewezen aan het vlootsegment in 
kwestie gedurende de vijf jaar vóór de 
instelling van het systeem van 
visserijconcessies.

Or. en

Motivering

Ambachtelijke en kleinschalige vissers moeten grotere quota-aandelen krijgen, omdat zij meer 
arbeidsplaatsen creëren. Hun traditionele rechten moeten worden beschermd. Vissers die 
meer selectief vistuig gebruiken, moeten hiervoor worden beloond.

Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 ter
Minimumcriteria om voor de toewijzing 
van visserijconcessies in aanmerking te 
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komen
1. Een natuurlijke of rechtspersoon komt 
alleen voor de toewijzing van 
visserijconcessies in aanmerking, als 
a) er geen ernstige redenen zijn om te 
twijfelen aan de betrouwbaarheid van de 
eigenaar van het vissersvaartuig of de 
erkende producentenorganisatie, zoals 
veroordelingen of de oplegging van 
sancties in verband met ernstige 
inbreuken op de nationale voorschriften 
op het gebied van:
i) het visserijrecht,
ii) het handelsrecht,
iii) het insolventierecht,
iv) de in het beroep geldende loon- en 
arbeidsvoorwaarden,
v) beroepsaansprakelijkheid,
vi) mensen- of drugshandel, en
b) jegens de eigenaar van het 
vissersvaartuig of erkende 
producentenorganisatie in kwestie niet in 
een lidstaat een veroordeling voor een 
ernstig strafbaar feit is uitgesproken of 
een sanctie wegens ernstige inbreuken op 
de EU-wetgeving opgelegd met betrekking 
tot met name:
i) de arbeidstijd en de rusttijden van 
vissers,
ii) de wetgeving op het gebied van 
gezondheid en veiligheid,
iii) de oorspronkelijke kwalificatie en de 
nascholing van vissers.

Or. en

Motivering

Dit artikel wordt ingevoegd naar een voorbeeld uit de transportsector, namelijk Verordening 
(EG) nr. 1071/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te 
oefenen.
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Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 quater
Samenvoeging van visserijconcessies

Houders van visserijconcessies kunnen 
hun concessies samenvoegen om 
visbestanden collectief te beheren, 
bijvoorbeeld via een erkende 
producentenorganisatie. De lidstaten 
kunnen de minimumperioden specificeren 
die in acht moeten worden genomen voor 
de kennisgeving, wanneer een houder van 
een visserijconcessie een pool wil 
verlaten.

Or. en

Motivering

De individualisering van de visserijconcessies staat niet de mogelijkheid in de weg van het 
beheer van bestanden op collectieve wijze en/of voor een gemeenschap, bijvoorbeeld via 
producentenorganisaties.

Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 alle vangstmogelijkheden die aan 
de lidstaten zijn toegewezen en die de 
lidstaten hebben behouden
overeenkomstig artikel 16, lid 1, of die zij 
in het kader van een ruil van een andere 
lidstaat hebben verkregen overeenkomstig 
artikel 16, lid 4.

Or. en
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Motivering

De lidstaten kunnen aan de houders van visserijconcessies alleen de vangstmogelijkheden 
toewijzen die zij behouden of die zij via ruiloperaties van andere lidstaten ontvangen. Zij 
kunnen geen vangstmogelijkheden toewijzen die zij aan de houders van visserijconcessies 
hebben weggegeven. De verdeling van de inspanningen die is ingevoerd met de Middellandse-
Zeeverordening, mag niet overdraagbaar worden. 

Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 krijgen alleen 
toestemming om visserijactiviteiten te
verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van 
voldoende individuele 
vangstmogelijkheden voor de volledige 
dekking van de potentiële vangst die voor 
het vissersvaartuig waarschijnlijk is, gelet 
op het gebied waar het actief is en het 
vistuig dat het gebruikt.

Or. en

Motivering

Verduidelijking: als een vissersvaartuig ander vistuig gebruikt of gaat vissen in een ander 
gebied, mag het voortgaan met vissen, mits het beschikt over de juiste combinatie van 
vangstmogelijkheden.

Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten mogen een reserve van 
maximaal 15 % 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 27, lid 1 
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bedoelde in aanmerking komende houders 
van overdraagbare visserijconcessies.

bis, onder c), en artikel 28, lid 4, bedoelde 
in aanmerking komende houders van 
visserijconcessies.

Or. en

Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wordt gedekt door het nieuwe artikel 28 bis.

Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Register van overdraagbare
visserijconcessies en van individuele 
vangstmogelijkheden

Register van visserijconcessies en van 
individuele vangstmogelijkheden

Or. en
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Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 in en houden dit bij.
Dit register omvat de informatie die is 
toegezonden aan de Commissie met 
betrekking tot de methode die is gekozen 
voor de toewijzing van visserijconcessies 
overeenkomstig artikel 28, lid 7 ter. Dit 
register wordt openbaar toegankelijk 
gemaakt en geïntegreerd in het op grond 
van artikel 36, lid 3, ingestelde register 
over de vissersvloot van de Unie.

Or. en

Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overdracht van overdraagbare
visserijconcessies

Overdraagbaarheid van visserijconcessies

Or. en

Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overdraagbare visserijconcessies
mogen in een lidstaat geheel of 
gedeeltelijk worden overgedragen tussen 
in aanmerking komende houders van 
dergelijke concessies.

1. Zes jaar na de invoering van een 
systeem van visserijconcessies, worden
deze concessies overdraagbaar tussen in 
aanmerking komende houders van 
dergelijke concessies binnen een lidstaat.
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten tijd krijgen om de capaciteit aan te passen op andere manieren, vóór 
overdraagbaarheid verplicht wordt.

Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als een lidstaat hierom verzoekt 
staat de Commissie hem toe in een 
gegeven visserijtak geen 
overdraagbaarheid van visserijconcessies 
in te voeren of, als overdraagbaarheid al 
is ingevoerd, deze op te schorten, als de 
lidstaat voor de visserijtak in kwestie 
voldoet aan alle verplichtingen 
overeenkomstig artikel 34 inzake de 
beoordeling van zijn vangstcapaciteit en 
de aanpassing van de vangstcapaciteit aan 
de beschikbare hulpbronnen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten tijd krijgen om de capaciteit aan te passen op andere manieren, vóór 
overdraagbaarheid verplicht wordt.

Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met betrekking tot lid 1 en lid 1 ter 
bepalen de lidstaten voor elke visserijtak 
welke beperkingen van de 
overdraagbaarheid worden ingesteld om 
een buitensporige concentratie van 
eigenaarschap te voorkomen, de 
vlootstructuur te behouden of te
verbeteren, minder schadelijke soorten 
vistuig aan te moedigen, toegang voor 
ambachtelijke, kust-, kleinschalige en 
andere specifieke vlootsegmenten te 
garanderen of een buitensporige 
geografische concentratie van 
visserijconcessies te voorkomen. Deze 
beperkingen kunnen het volgende 
omvatten:
a) de vaststelling van een 
maximumpercentage voor het aandeel 
van de vangstmogelijkheden dat door een 
vaartuigeigenaar of pool voor collectief 
beheer kan worden gehouden;
b) de vereiste dat de eigenaar aan boord is 
van het vaartuig;
c) de beperking van de overdracht van 
concessies tot overdrachten binnen 
specifieke visserijtakken of segmenten van 
de vissersvloot;
d) de vereiste dat er een economische 
band is tussen de concessiehouder en de 
kustgemeenschap van diens thuishaven;
e) een andere beperking van de 
overdraagbaarheid die de lidstaat passend 
acht.

Or. en
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Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 31 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In het geval van verplichte 
invoering van overdraagbare 
visserijconcessies overeenkomstig lid 1 
moeten alle overeenkomstig lid 2 bis 
goedgekeurde beschermingsmaatregelen 
die het halen van de overeenkomstig 
artikel 35 goedgekeurde doelstellingen 
inzake de aanpassing van de vloot 
onnodig belemmeren, door de lidstaat 
worden herzien.

Or. en

Motivering

Er moeten maatregelen worden vastgesteld als bescherming tegen buitensporige concentratie. 
Deze mogen evenwel niet worden misbruikt om de verhandelbaarheid volledig onmogelijk te 
maken, als er sprake is van overcapaciteit die de lidstaat niet op een andere manier heeft 
teruggedrongen.

Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 31 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten zorgen ervoor dat 
een vissersvaartuig niet kan worden 
gebruikt voor andere visserijactiviteiten, 
als de eigenaar al zijn visserijconcessies 
heeft overgedragen en niet beschikt over 
andere vangstmogelijkheden, tenzij het 
vaartuig is verkocht aan een andere 
visser, die nog over vangstmogelijkheden 
beschikt.

Or. en

Motivering

Zonder deze bepaling werkt de geplande capaciteitsvermindering niet.
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Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een lidstaat mogen individuele 
vangstmogelijkheden geheel of gedeeltelijk 
worden geleast.

1. Binnen een lidstaat mogen individuele 
vangstmogelijkheden geheel of gedeeltelijk 
worden geleast aan houders van 
individuele vangstmogelijkheden. De 
leasingperiode bedraagt maximum een 
jaar. 

Or. en

Motivering

Vangstmogelijkheden mogen alleen worden geleast onder actieve vissers, ter voorkoming van 
zogenaamde "slipper skippers".

Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Een lidstaat mag de leasing van 
overdraagbare visserijconcessies van en 
naar houders van individuele 
vangstmogelijkheden in een andere 
lidstaat toestaan.

Or. en

Motivering

Vangstmogelijkheden mogen alleen worden geleast onder actieve vissers, ter voorkoming van 
zogenaamde "slipper skippers".

Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om ervoor te zorgen dat de in de 
artikelen 27, 28 bis en 28 ter vastgestelde 
doelstellingen en prioriteiten beschermd 
en bevorderd worden kan een lidstaat het 
recht van houders van 
vangstmogelijkheden om individuele 
vangstmogelijkheden te leasen beperken, 
op voorwaarde dat de beperkingen in 
kwestie niet interfereren met de 
verplichtingen van de lidstaat op grond 
van artikel 15.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet worden toegestaan om te controleren wie het recht heeft om te vissen. Het 
algemene doel om een einde te maken aan weggooien moeten evenwel prevaleren, als het kan 
worden gehaald door leasing toe te staan.

Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van vangstmogelijkheden die 
niet onder een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies vallen

Schrappen

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.

Or. en

Motivering

Alle vangstmogelijkheden die overeenkomstig artikel 16 worden verdeeld, moeten onder een 
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systeem van visserijconcessies vallen, zodat dit artikel niet langer nodig is.

Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Deel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BETERE BESCHERMING EN 
DUURZAME EXPLOITATIE VAN DE 
MARIENE HULPBRONNEN IN HET 
MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED

Or. en

Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Deel 4 – artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Specifieke overgangsregels voor de 

Middellandse Zee; invoering van een 
TURF-systeem

1. Tegen 31 december 2014 wordt een 
wetenschappelijk orgaan opgericht of 
aangewezen om wetenschappelijk advies 
te verstrekken voor de mediterrane 
visserij, naar analogie van de ICES, 
teneinde te zorgen voor wetenschappelijke 
gegevens om de inachtneming te 
ondersteunen door de autoriteiten van de 
Unie en de lidstaten van de doelstellingen 
van deze verordening.
2. Tegen ... [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
identificeren de lidstaten alle beschermde 
visserijgebieden in de zin van artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1967/2006, 
zetten zij de aanwijzing hiervan voort en 
brengen zij deze in kaart, inclusief, maar 
niet uitsluitend, de beschermde habitats in 
de zin van artikel 4, de communautaire 
beschermde visserijgebieden in de zin van 
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artikel 6 en de nationale beschermde 
visserijgebieden in de zin van artikel 7 van 
de genoemde verordening, alsmede alle 
overeenkomstig artikel 7 bis van deze 
verordening ingestelde gebieden voor 
herstel van de bestanden. De lidstaten
identificeren binnen hun territoriale 
wateren ook de essentiële vishabitats en 
de kwetsbare gebieden met zeegrasvelden, 
collageenhabitats en kalkwiervelden.
3. Tegen ... [drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
zijn alle overeenkomstig lid 2 
geïdentificeerde beschermde gebieden 
gesloten voor alle visserijactiviteit voor 
een minimumperiode van vijf jaar om de 
visbestanden in staat te stellen zich te 
herstellen, tenzij het in lid 1 bedoelde 
wetenschappelijk orgaan via specifieke 
evaluaties per visserijtak bepaalt dat de 
bestanden niet overbevist zijn en dat 
visserijactiviteiten kunnen worden 
ondernomen zonder dat het halen van de 
doelstellingen in artikel 2 op de helling 
komt te staan en zonder dat dit gevaar 
oplevert voor de beschermde habitats en 
soorten binnen een bepaald beschermd 
visserijgebied. De visserijactiviteiten 
kunnen pas worden hervat na de 
instelling van een ander gebied of andere 
gebieden met dezelfde afmetingen waar 
alle visserijactiviteiten verboden zijn.
4. De lidstaten met kustwateren in de 
Middellandse Zee stellen een systeem in 
van territoriale gebruiksrechten in de 
visserij (territorially based user rights for 
fishing, TURF's) waar de lidstaat geen 
systeem van visserijconcessies invoert. 
Hierbij bakenen de lidstaten de gebieden 
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 
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visserijgebieden en streven zij ernaar de 
voordelen van de overloop van 
beschermde visserijgebieden voor in 
aanmerking komende houders te 
behouden.
5. Een niet-overdraagbaar deel van het 
TURF-pakket, dat wordt uitgedrukt als 
ruimtelijk afgebakende 
gebruikersrechten, individuele 
vangstbeperkingen, individuele 
inspanningsbeperkingen of een 
combinatie hiervan, wordt toegewezen 
aan elke in aanmerking komende houder 
binnen het TURF-systeem, met 
inachtneming van de toegangsvereisten 
en andere criteria die overeenkomstig de 
artikelen 27, 28 en 28 bis worden 
vastgesteld.
6. De visserijsterfte wordt beperkt tot een 
niveau dat strookt met de doelstellingen 
van artikel 2 en de Unie streeft ernaar 
samen te werken met derde landen bij de 
bepaling van de vangstbeperkingen voor 
bestanden die met derde landen worden 
gedeeld, volgens de volgende principes:
a) bij de beste bronnen die beschikbaar 
zijn wordt wetenschappelijk advies 
ingewonnen over het passende 
visserijsterftecijfer voor de Middellandse 
Zee;
b) in visserijtakken waar de hoeveelheid 
beschikbare gegevens beperkt is, wordt 
het visserijsterftecijfer bepaald aan de 
hand van evaluatiemethoden en 
vangstcontrolevoorschriften die geschikt 
zijn voor het beheer van visserijtakken 
waarvoor weinig gegevens beschikbaar 
zijn, op basis van de methoden in punt 3.1 
en punt 3.2 van deel B van de bijlage bij 
Besluit 2010/477/EU van de Commissie 
van 1 september 2010 tot vaststelling van 
criteria en methodologische standaarden 
inzake de goede milieutoestand van 
mariene wateren, en wordt in het kader 
van de toepasselijke meerjarenplannen bij 
wijze van prioriteit, maar uiterlijk 31 juli 
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2014, een plan vastgesteld om de kwaliteit 
van de gegevens te verbeteren; 
c) de lidstaten nemen maatregelen om de 
gegevensverzameling overeenkomstig 
artikel 17, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
1967/2006 uiterlijk 31 december 2014 uit 
te breiden naar de vangsten van alle 
soorten door alle vissersvaartuigen, 
inclusief in het kader van 
recreatievisserij;
d) de lidstaten kunnen bijkomende 
beschermingsmaatregelen vaststellen en 
handhaven (inclusief de uitsluiting van 
recreatievisserij of beperkingen van de 
kwantiteit, de soorten van vistuig, het 
geografische gebied of het tijdstip van de 
visserij) die de abundantie of rendabiliteit 
van hun visserij verbeteren.
7. Er worden 
aansprakelijkheidsmaatregelen 
vastgesteld en uitgevoerd om ervoor te 
zorgen dat de in aanmerking komende 
houders van TURF's binnen de hun 
opgelegde beperkingen op het gebied van 
vangsten, gebied of inspanningen blijven. 
De autoriteiten van de lidstaten stellen 
mechanismen in om ervoor te zorgen dat 
dagelijks alle vangsten worden 
geregistreerd en dat de gegevens op het 
niveau van de visserijtak ter beschikking 
worden gesteld, om te zorgen voor 
naleving van de voorschriften, alsmede 
voor beheersdoeleinden en met het oog op 
wetenschappelijke evaluatie.
8. De instelling en tenuitvoerlegging van 
TURF's wordt financieel ondersteund 
door de Unie. De Unie neemt ook
maatregelen om de eventuele negatieve 
sociale en economische gevolgen van de 
TURF's die kunnen ontstaan, te 
verminderen.
9. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 55, 
met name standaardmaatregelen met 
betrekking tot de leden 2, 3, 4, 5, 6 en 7, 
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als een lidstaat zijn verplichtingen op 
grond van deze leden niet nakomt.

Or. en

Motivering

Zie de uitleg in de toelichting.

Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten voeren maatregelen in om 
de vangstcapaciteit van hun nationale
vloten aan te passen teneinde een 
doeltreffend evenwicht tussen hun
vangstcapaciteit en hun 
vangstmogelijkheden te bewerkstelligen, 
overeenkomstig de algemene 
doelstellingen in artikel 2.

Or. en

Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om de doelstelling in lid 1 te halen 
voeren de lidstaten tegen ...* 
capaciteitsbeoordelingen uit, waarvan zij 
de resultaten 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. De beoordelingen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de 
richtsnoeren van de Commissie voor een 
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verbeterde analyse van het evenwicht 
tussen vlootcapaciteit en 
vangstmogelijkheden1.
__________________
* PB, gelieve datum in te voegen: zes 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.
1 DG Mare, 2008. Guidelines for an 
improved analysis of the balance between 
fishing capacity and fishing opportunities. 
The use of indicators for reporting 
according to Article 14 of Council 
Regulation 2371/2002, maart 2008.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten een volledige beoordeling uitvoeren van hun visserijcapaciteit en zich 
hierbij houden aan de bestaande richtsnoeren.

Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 34 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Onverminderd artikel 11, stellen de 
lidstaten uiterlijk ...* plannen op om de 
capaciteit te verminderen voor elke 
visserijtak waar de visserijcapaciteit niet 
in effectief evenwicht is met de 
beschikbare vangstmogelijkheden.
__________________________
* PB, gelieve datum in te voegen: vijf jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten voldoende tijd krijgen voor een gecoördineerde aanpassing van de 
capaciteit overeenkomstig artikel 11. Voor gevallen waar niet tijdig meerjarenplannen zijn 
vastgesteld, moet evenwel een duidelijke verplichting gelden om de capaciteit aan te passen.
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Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 34 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De Commissie dient jaarlijks bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de naleving van de 
bepalingen van dit artikel en de 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot de realisatie van een "evenwichtige 
vloot" overeenkomstig lid 1.

Or. en

Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 34 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Als een lidstaat zijn 
toegestane vangst binnen een visserijtak 
gedurende twee opeenvolgende jaren met 
10% of meer overschrijdt, wordt de 
visserijtak in kwestie geacht een te hoge 
visserijcapaciteit te hebben en maakt de 
lidstaat de visserijconcessies binnen deze 
visserijtak binnen een jaar overdraagbaar.

Or. en

Motivering

Voortdurende overschrijding van de quota is het duidelijkste teken van een blijvende 
overcapaciteit.

Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 34 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 worden niet toegestaan, 
tenzij deze worden voorafgegaan door het 
intrekken van de visvergunning en de 
vismachtigingen.

Or. en

Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 34 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Steun voor de modernisering van de 
vissersvaartuigen wordt afhankelijk 
gesteld van de uitvoering door de lidstaten 
van de bepalingen van dit artikel.

Or. en

Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
vangstcapaciteitsmaxima herberekend 
teneinde rekening te houden met de 
vissersvaartuigen die niet onder een 
systeem van overdraagbare 

Schrappen
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visserijconcessies vallen.

Or. en

Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de herberekening van de in lid 1
bedoelde vangstcapaciteitsmaxima. De 
Commissie stelt uiterlijk …* een 
herziening van bijlage II voor en 
overweegt de vaststelling van 
capaciteitsmaxima voor verschillende 
segmenten, bijvoorbeeld schepen die 
opereren in het kader van 
duurzamevisserijovereenkomsten.
____________________
* PB, gelieve datum in te voegen: een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd hun verplichtingen op 
het gebied van gegevensverzameling op 
grond van Verordening (EG) nr. 199/2008 
en andere EU-wetgeving registreren en 
publiceren de lidstaten met betrekking tot 
de EU-vissersvaartuigen die hun vlag 
voeren, de gegevens inzake de kenmerken
van de vaartuigen en het vistuig, het 
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eigenaarschap en de activiteit uit 
geografisch en chronologisch oogpunt die 
nodig zijn voor het beheer van de 
overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde maatregelen.

Or. en

Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
van dit artikel en op grond van artikel 30 
ontvangt.

Or. en

Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Deel 5 – artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Deel 6 – artikel 37 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) het niveau van de visserijactiviteiten, 
inclusief de hoeveelheden ongewenste 
vangsten van voor commerciële 
doeleinden gebruikte vissoorten, de impact 
van de visserijactiviteiten op de mariene 
biologische hulpbronnen en op de mariene 
ecosystemen en het realiseren en 
behouden van een goede milieutoestand 
in de zin van Richtlijn 2008/56/EG en 
Besluit 2010/477/EU;

Or. en

Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Deel 6 – artikel 37 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) zorgen ervoor dat de gegevens tijdig 
worden verzameld en dat de verzamelde 
gegevens accuraat en betrouwbaar zijn;

Or. en

Motivering

Voor goede beheersbesluiten is het uiterst belangrijk dat tijdig over de gegevens kan worden 
beschikt.

Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Deel 6 – artikel 37 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) zien erop toe dat de verzamelde 
gegevens veilig worden opgeslagen en
eventueel beschermd, inclusief
bescherming van de vertrouwelijkheid van
de gegevens, naar behoren rekening 
houdend met eventuele hogere openbare 
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belangen die openbaarmaking gebieden;

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Aarhus schrijft voor dat naar behoren rekening wordt gehouden met hogere 
openbare belangen die openbaarmaking gebieden.

Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De EU bevordert de effectieve 
tenuitvoerlegging van internationale 
visserijinstrumenten en - regelingen en 
ondersteunt overeenkomstig haar 
internationale engagement en
verplichtingen en haar
beleidsdoelstellingen en overeenkomstig de 
in de artikelen 2 en 3 vastgestelde 
doelstellingen en de in artikel 4 genoemde 
beginselen van goed bestuur de 
werkzaamheden van internationale 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van de visserij, inclusief regionale 
organisaties voor visserijbeheer (ROVB's).

Or. en

Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 en deze 
standpunten stroken met de EU-
wetgeving. De Unie bevordert 
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de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren.

maatregelen teneinde ervoor te zorgen dat 
de visbestanden boven een niveau worden 
gehouden of gebracht dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren. Voorts 
bevordert de Unie de oprichting van 
ROVB-handhavingscomités en de 
versterking van deze comités, periodieke 
nalevingsbeoordelingen en passende 
remediërende maatregelen, inclusief  
afschrikkende en doeltreffende sancties 
die op transparante en niet 
discriminerende wijze moeten kunnen 
worden toegepast.

Or. en

Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
en volgt alle aanbevelingen die hieruit 
voortvloeien.

Or. en

Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om het in lid 2 bedoelde overschot 
van de toegestane vangst te kunnen 
vaststellen, wordt met de 
duurzamevisserijovereenkomsten gezorgd 
voor transparantie en de uitwisseling 
mogelijk gemaakt tussen de Unie en het 
derde land in kwestie van alle relevante 
informatie over de totale 
visserijinspanning van de nationale en 
indien van toepassing internationale 
schepen op de betrokken bestanden.

Or. en

Motivering

Krachtens het Zeerechtverdrag (UNCLOS) mogen derde landen de toegang tot het overschot 
van de toegestane vangst (artikel 62, lid 2) opeisen. In veel gevallen is het moeilijk of 
onmogelijk om het overschot waar de EU recht op heeft te kwantificeren omwille van een 
gebrek aan gegevens, transparantie, enz. De bilaterale visserijovereenkomsten die de EU 
sluit, moeten dan ook bepalingen bevatten om te waarborgen dat de externe 
visserijactiviteiten niet tot overbevissing leiden.

Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 41 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Met 
duurzamevisserijovereenkomsten wordt 
ervoor gezorgd dat de vissersvaartuigen 
van de Unie 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 
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de overeenkomst vastgestelde procedure is 
afgegeven.

Or. en

Motivering

De zogeheten "exclusiviteitsclausule" moet ervoor zorgen dat de hele EU-vloot aan bepaalde 
minimumcriteria en -voorwaarden voldoet en dat de voorschriften worden nageleefd. Zonder 
deze clausule kunnen de eigenaars van schepen particuliere overeenkomsten met derde 
landen sluiten waarover de EU of zelfs de lidstaat waarvan de vlag wordt gevoerd, geen 
controle of informatie heeft

Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 41 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De 
duurzamevisserijovereenkomsten 
omvatten bepalingen om situaties te 
voorkomen waar de vaartuigen van de 
Unie die de vangstmogelijkheden die zij 
via de overeenkomst hebben ontvangen, 
hebben opgebruikt, kunnen uitvlaggen 
naar het derde land om bijkomende 
vangstmogelijkheden te verwerven.

Or. en

Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 41 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De 
duurzamevisserijovereenkomsten 
omvatten bepalingen waarbij 
onvoorwaardelijke eerbiediging wordt 
voorgeschreven van de democratische 
principes en de mensenrechten, 
overeenkomstig de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens van de 
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Verenigde Naties en andere relevante 
internationale 
mensenrechteninstrumenten, alsmede van 
het principe van de rechtsstaat.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de algemene aanpak in het kader van het EU-beleid op het gebied van 
buitenlandse zaken en ontwikkeling.

Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Deel 7 – artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis
Samenwerkingsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij
1. Om tot een meer gecoördineerd, 
samenhangend en duurzaam 
visserijbeleid in alle gedeelde zeegebieden 
te komen, streeft de Unie ernaar zo snel 
mogelijk samenwerkingsovereenkomsten 
inzake duurzame visserij te sluiten met de 
buurlanden. Deze overeenkomsten 
voorzien in financiering en technische 
hulp van de Unie voor het betrokken 
derde land. De overeenkomsten worden 
gesloten in een geest van eerlijke en 
evenwichtige samenwerking en beogen 
een evenwichtig verdeelde 
verantwoordelijkheid tussen de Unie en 
het betrokken partnerland.

Or. en

Motivering

De samenwerkingsovereenkomsten inzake duurzame visserij zijn bedoeld om de buurlanden 
van de EU financiering en steun te geven in ruil voor gemeenschappelijke visserijregels en 
een gezamenlijk beheer van de visbestanden. De EU kan zo wellicht haar model van 
visserijbeheer exporteren naar de buurlanden. In sommige geografische gebieden (met name 
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee) moet dit model van visserijovereenkomsten worden 
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toegepast door middel van samenwerking.

Amendement 202
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van de aquacultuur Bevordering van de aquacultuur via 
strategische richtsnoeren van de Unie en 
nationale strategieplannen

Or. en

Amendement 203
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 – lid 1 – letter a

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) het concurrentievermogen van de 
aquacultuursector te verbeteren en de 
ontwikkeling en innovatie van deze sector 
te steunen, zodat uiterlijk in 2023 met 
aquacultuurproducten van de Unie kan 
worden voldaan aan minimum 60% van 
de vraag naar aquacultuurproducten in 
de Unie;

Or. en

Amendement 204
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de economische bedrijvigheid te 
stimuleren;

b) de economische bedrijvigheid te 
stimuleren en te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 205
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) ervoor te zorgen dat aquacultuur 
bijdraagt tot de diversifiëring en de
verbetering van de economische prestaties 
en tot de verbetering van de
levenskwaliteit in kust- en 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 206
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de ecologische, sociale en 
economische duurzaamheid van de 
aquacultuursector van de Unie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 207
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) te zorgen voor gezonde en veilige 
producten;

Or. en

Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de administratieve rompslomp te 
verminderen en te komen tot 
administratieve vereenvoudiging, met 
name wat de vergunningen betreft;

Or. en

Amendement 209
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 bis
Initiatieven van de Unie ter bevordering 

van duurzame aquacultuur
1. De Unie draagt bij tot de bevordering 
van duurzame aquacultuur door middel 
van adequate initiatieven op het gebied 
van:
a) de vereenvoudiging van de wetgeving 
in de sector en de vermindering van de 
administratieve lasten op het niveau van 
de Unie;
b) de integratie van 
aquacultuuractiviteiten op andere 
terreinen, 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.
2. De Unie ondersteunt de productie en 
consumptie van duurzame 
aquacultuurproducten van de Unie door 
middel van:
a) de vaststelling van rigoureuze, 
transparante en algemene 
kwaliteitscriteria voor aquacultuur tegen 
2014, waarvan de tenuitvoerlegging in de 



PR\892576NL.doc 111/124 PE483.528v01-00

NL

hele Unie moet worden gegarandeerd en 
die ervoor moeten zorgen dat de eventuele 
negatieve milieu- en sociale impact van 
aquacultuuractiviteiten wordt verminderd 
en indien mogelijk geëlimineerd;
b) een verhoging van het bewustzijn van 
de Europese consumenten van de hoge 
kwaliteit van de aquacultuurproducten 
van de Unie;
c) de vaststelling van regels met 
betrekking tot de traceerbaarheid van 
communautaire en ingevoerde 
aquacultuurproducten;
d) de invoering van 
etiketteringsvoorschriften voor 
aquacultuurproducten op het niveau van 
de Unie, en de aanscherping hiervan, om 
minimumnormen in te voeren die 
gekoppeld zijn aan goede kwaliteit, 
duurzaamheid en milieuvriendelijke en 
organische productiemethoden;
e) de garantie van een level playing field 
voor aquacultuuroperatoren en -
producten in de Unie in vergelijking met 
ingevoerde aquacultuurproducten; de 
garantie dat geïmporteerde 
aquacultuurproducten geproduceerd zijn 
volgens de desbetreffende 
kwaliteitsnormen van de Unie, d.w.z. de 
normen voor milieu en dierenwelzijn; 
f) het beschikbaar stellen van extra 
middelen uit het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij voor 
ecologisch duurzame aquacultuur, met 
name voor kleine en middelgrote 
operatoren.

Or. en

Amendement 210
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 43 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 ter
Dierenwelzijn

De Unie en de lidstaten zorgen ervoor dat 
de aquacultuuractiviteiten worden 
verricht overeenkomstig:
a) de aanbeveling inzake het welzijn van 
gekweekte vis die is goedgekeurd door de 
vaste commissie van het Europees 
Verdrag inzake de bescherming van 
landbouwhuisdieren, en
b) de aanbeveling van de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
inzake het welzijn van gekweekt vis 
gedurende het transport en de 
welzijnsaspecten van de bedwelming en 
doding van gekweekte vis voor menselijke 
consumptie.

Or. en

Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Deel 8 – artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 53 wordt een 
adviesraad voor aquacultuur opgericht.

Overeenkomstig de artikelen 52 en 54
wordt een adviesraad voor aquacultuur 
opgericht.

Or. en

Amendement 212
Voorstel voor een verordening
Deel 9 – artikel 45 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de markten transparanter te maken, met d) de markten transparanter te maken, met 
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name door te zorgen voor de verbetering 
van zowel de economische kennis en het 
inzicht inzake de EU-markten voor 
visserij- en aquacultuurproducten in de 
hele bevoorradingsketen, als het 
consumentenbewustzijn;

name door te zorgen voor de verbetering 
van zowel de economische kennis en het 
inzicht inzake de EU-markten voor 
visserij- en aquacultuurproducten in de 
hele bevoorradingsketen, als de 
consumenteninformatie en het 
consumentenbewustzijn;

Or. en

Amendement 213
Voorstel voor een verordening
Deel 10 – artikel 46 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de ontwikkeling van een 
nalevingscultuur bij de marktdeelnemers;

d) de ontwikkeling van een 
nalevingscultuur bij de marktdeelnemers, 
eigenaars van vaartuigen en vissers;

Or. en

Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Deel 11 – artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Niet-naleving van de voorschriften van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid door 
de lidstaten leidt ertoe dat in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid de 
betalingen worden onderbroken of 
geschorst 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.

Or. en
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Motivering

Krachtige stimulansen zijn nodig om voor een betere naleving van de GVB-regels te zorgen.

Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Deel 11 – artikel 51 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de verlening van 
financiële steun aan marktdeelnemers

Voorwaarden voor de verlening van 
financiële steun aan marktdeelnemers, 
eigenaars van vaartuigen en vissers 

Or. en

Amendement 216
Voorstel voor een verordening
Deel 11 – artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 217
Voorstel voor een verordening
Deel 11 – artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ernstige inbreuken op de voorschriften 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
door de marktdeelnemers kunnen ertoe 
leiden dat de toegang tot financiële EU-
steun en/of de toepassing van financiële 
reducties hun tijdelijk of permanent wordt 

2. Ernstige inbreuken op de voorschriften 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
door de marktdeelnemers, eigenaars van 
vaartuigen en vissers kunnen ertoe leiden 
dat de toegang tot financiële EU-steun 
en/of de toepassing van financiële reducties 
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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.

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.

Or. en

Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Deel 11 – artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Deel 12 – artikel 53 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie raadpleegt de 
adviesraden die specifiek bevoegd zijn 
voor de visserij in het geografische gebied 
in kwestie, alsmede het WTECV, met 
betrekking tot voorstellen voor 
maatregelen die moeten worden 
goedgekeurd op basis van artikel 43, lid 2, 
van het VWEU, bijvoorbeeld 
meerjarenplannen en raamwerken van 
technische maatregelen, alsmede 
gedelegeerde handelingen die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 55 van 
deze verordening.
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Or. en

Amendement 220
Voorstel voor een verordening
Deel 12 – artikel 53 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 aquacultuur 
die zich in hun bevoegdheidszone 
voordoen en oplossingen voorstellen om 
deze problemen te remediëren;

Or. en

Amendement 221
Voorstel voor een verordening
Deel 12 – artikel 53 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) alle andere activiteiten verrichten 
die voor de uitvoering van hun taken 
nodig zijn.

Or. en

Amendement 222
Voorstel voor een verordening
Deel 12 – artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 houden naar 
behoren rekening met de adviezen en 
aanbevelingen die zij op grond van lid 1 
ontvangen en als de uiteindelijk 
goedgekeurde maatregelen van deze 
adviezen en aanbevelingen afwijken, 
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verstrekken zij gedetailleerde uitleg over 
de redenen hiervoor. De Commissie en, in 
voorkomend geval, de betrokken lidstaat
moeten binnen een redelijke termijn 
reageren op de adviezen, aanbevelingen, 
suggesties of gegevens die zij op grond van 
lid -1 en lid 1 ontvangen. De advieszaden 
winnen bij het WTECV wetenschappelijk 
advies in alvorens adviezen, 
aanbevelingen of suggesties 
overeenkomstig lid -1 en lid 1 goed te 
keuren.

Or. en

Amendement 223
Voorstel voor een verordening
Deel 12 – artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Iedere adviesraad bestaat uit organisaties 
die de marktdeelnemers van de 
visserijsector vertegenwoordigen en uit 
andere belangengroepen die te maken 
hebben met het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, bijvoorbeeld werknemers, 
milieuorganisaties en 
consumentenverenigingen, alsmede 
wetenschappers en vertegenwoordigers 
van de nationale en regionale overheden.
De samenstelling is van dien aard dat de 
visserijsector vertegenwoordigd is in al 
zijn diversiteit en dat op zijn minst de helft 
van de zetels in de algemene vergadering 
en het bestuur wordt toegewezen aan 
vertegenwoordigers van buiten de 
visserijsector.

Or. en

Amendement 224
Voorstel voor een verordening
Deel 14 – artikel 57 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Verordening (EG) nr. 199/2008 wordt 
ingetrokken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn gegevensverzameling mag niet worden ingetrokken. De nodige wijzigingen 
moeten worden aangebracht via de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 225
Voorstel voor een verordening
Deel 14 – artikel 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 bis
Evaluatie

De Commissie brengt vóór eind 2022 
verslag uit over de werking en de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid bij het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 226
Voorstel voor een verordening
Deel 14 – artikel 58 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

De richtlijn gegevensverzameling mag niet worden ingetrokken. De nodige wijzigingen 
moeten worden aangebracht via de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 227
Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ADVIESRADEN ADVIESRADEN

Naam van de 
adviesraad

Bevoegdheidszone Naam van de 
adviesraad

Bevoegdheidszone

Oostzee ICES-zones IIIb, 
IIIc en IIId

Oostzee ICES-zones IIIb, 
IIIc en IIId

Middellandse 
Zee

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

Middellandse 
Zee

Maritieme wateren 
van de 
Middellandse Zee 
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

Volle-zee/verre-
zeevloot

Alle niet-EU-
wateren

Aquacultuur Aquacultuur, zoals 
gedefinieerd in 

Aquacultuur Aquacultuur, zoals 
gedefinieerd in 
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artikel 5 artikel 5
Algemene 
Adviesraad 
voor visserij en 
markten

Horizontale 
kwesties in 
verband met de 
tenuitvoerlegging 
van de 
doelstellingen in de 
artikelen 2 en 3 en 
kwesties in 
verband met de 
gemeenschappelijk
e marktordening

Or. en
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TOELICHTING

Motivering

Het huidige gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) heeft in grote mate gefaald. Het is 
onmogelijk gebleken de al langer bestaande problemen op te lossen (overbevissing, 
overcapaciteit, de slechte economische situatie van veel ondernemingen in de visserijsector, 
sociale problemen als gevolg van de achteruitgang van de visserij in veel kustgebieden). De 
nieuwe basisverordening moet zorgen voor een ambitieuze basis, om de aanhoudende 
negatieve trend om te keren en een duurzame en succesvolle visserij in Europa op te bouwen.
Het ontwerpverslag van de rapporteur is, wat de essentiële punten ervan betreft, gebaseerd op 
de werkdocumenten van de rapporteur over de hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (PE480.830, PE491.603 en PE480.832), waarbij de talrijke constructieve 
opmerkingen van het Parlement, de Raad, de Commissie en de bevolking over de 
werkdocumenten zeer nuttig waren om de ideeën van het ontwerpverslag verder uit te werken.

Hieronder kort de belangrijkste punten van het ontwerpverslag:

Maximale duurzame opbrengst

De Commissie stelt als streefdoel van de verordening voor om tegen 2015 alle bestanden op 
het niveau van de maximale duurzame opbrengst te brengen. De rapporteur is het met dit 
streefdoel eens. Om het te bereiken moet de EU ernaar streven het in 2002 in Johannesburg 
aangegane engagement zo veel mogelijk na te komen. 

Een fundamentele vaststelling van het streefdoel in artikel 2 zal evenwel niet volstaan. 
Daarnaast moet de Raad er op wettelijk bindende wijze toe worden verplicht de 
visserĳsterftecoëfficiënt tegen 2015 te verlagen tot een met de maximale duurzame opbrengst 
verenigbaar niveau (Fmsy). Voor sterk overbeviste bestanden moet de 
visserĳsterftecoëfficiënt tijdelijk zelfs nog meer worden verlaagd, om een aanwas van het 
bestand mogelijk te maken.

Verplichting alle vangsten aan te landen / teruggooiverbod

De voorgestelde aanlandingverplichting moet worden gehandhaafd. Zij zal zorgen voor een 
enorme stimulans om de selectiviteit te vergroten en zo ongewenste bijvangst te voorkomen. 
Als hij intelligent wordt omgezet, leidt deze maatregel op lange termijn tot meer 
aanlandingen.

Om ervoor te zorgen dat de aanlandingverplichting een succes wordt, zoals gewenst, zijn 
evenwel nog een aantal wijzigingen en aanvullingen in het Commissievoorstel nodig. Het gaat 
onder meer om het volgende:

- een verplichting voor de lidstaten om proefprojecten uit te voeren om de selectiviteit 
te verbeteren, teneinde de vissers op de aanlandingverplichting voor te bereiden en hen 
bij de vermindering van de bijvangsten te helpen;
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- een oriëntatie van de financiële steun voor meer selectiviteit naar de visserijtakken 
waar een aanlandingverplichting bijzonder moeilijk te implementeren is; 

- een stapsgewijze aanpak per visserijtak (en niet per soort), zodat vóór de 
inwerkingtreding van de aanlandingverplichting gedetailleerde regels in de 
meerjarenplannen kunnen worden opgenomen; 

- regels om de invoering van de aanlandingverplichting voor de vissers te verlichten. 
Deze omvatten onder meer de-minimisuitzonderingen voor kleine hoeveelheden 
bijvangsten, wanneer deze aan land niet kunnen worden verwerkt, alsmede een 
uitzondering voor bijvangsten met een hoge waarschijnlijkheid van overleving in 
geval van teruggooi in zee.

Een transparant systeem van individuele en collectieve visserijconcessies 

De kritiek op de door de Commissie voorgestelde overdraagbare visserijconcessies heeft in de 
eerste plaats betrekking op de verhandelbaarheid en de hiermee verbonden monetarisering 
ervan.

De rapporteur wil graag wijzen op een ander aspect van de visserijconcessies: deze houden 
voor de visser niet alleen een financiële waarde, maar ook een gegarandeerd visserijrecht in. 
De visser weet voor een bepaalde tijdsspanne dat hij het recht verwerft een bepaald deel van 
de nationale quota te vissen. Hierdoor krijgt hij meer planningszekerheid. Deze zekerheid is 
ook goed voor het milieu, want de visser in kwestie heeft het hele jaar de tijd om zijn quota te 
vissen en hoeft niet te proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk boven te halen.

Om deze voordelen te benutten zonder de vangstrechten te monetariseren stelt de rapporteur 
voor in artikel 27 het woord "overdraagbare" te schrappen. De overdraagbare 
visserijconcessies worden dan visserijconcessies. De visserijconcessies zijn en blijven daarbij 
eigendom van de lidstaat en worden maar voor een beperkte periode overgedragen aan de 
visser. 

Dit voorstel maakt het mogelijk dat visserijconcessies op basis van vrijwilligheid worden 
"gepoold", om het traditionele collectieve beheer of beheer door producentenorganisaties 
mogelijk te maken.

Uiterst belangrijke vraag is natuurlijk wie de visserijconcessies krijgt. De lidstaten moeten 
rekening houden met sociale en milieucriteria, om de lokale kleine visserij en selectieve 
vispraktijken te ondersteunen. 

Afbouw van overcapaciteit

De rapporteur is ervan overtuigd dat in vele Europese visserijtakken overcapaciteit een 
probleem is dat dringend moet worden opgelost. Overdraagbare visserijconcessies zijn 
wegens de economische concentratie een middel om overcapaciteit af te bouwen. Dit geldt 
evenwel alleen voor vloten die soorten bevissen die met TAC's en quota's gereguleerd zijn. 
Visserijbeperkingen op basis van visserijinspanning, waarin bijvoorbeeld is voorzien in de 
Middellandse-Zeeverordening (Verordening (EG) nr. 1967/2006), lijken niet geschikt om te 
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worden verhandeld.

In het voorstel wordt de betrokken lidstaten de mogelijkheid verleend alternatieve middelen te 
gebruiken om de vangstcapaciteit aan de beschikbare vangstmogelijkheden aan te passen. Pas 
als dit na zes jaar niet is gelukt, moeten de visserijconcessies in de visserijtakken in kwestie 
verhandelbaar worden gemaakt.

De capaciteitsaanpassing wordt daarbij bij voorkeur tussen de lidstaten gecoördineerd –
hiervoor kan en moet gebruik worden gemaakt van meerjarenplannen.

Daarnaast maakt het voorstel duidelijk dat de lidstaten de verhandelbaarheid van 
visserijconcessies mogen beperken, bijvoorbeeld door de verhandeling van concessies over de 
grenzen van bepaalde vlootsegmenten heen te verbieden.

Regionalisering / raadpleging van de belanghebbende partijen

Het voortel van de rapporteur is bedoeld om een betere coördinatie tussen de lidstaten tot 
stand te brengen, zodat bij een bevoegdheidsdelegatie aan de lidstaten in het kader van een 
meerjarenplan of een raamwerk van technische maatregelen het ontstaan van een lappendeken 
van verschillende nationale maatregelen wordt voorkomen.

Daarom worden de lidstaten er in het ontwerpverslag toe opgeroepen om bij de vaststelling 
van nationale ("geregionaliseerde") maatregelen samen te werken.

Tegelijk krijgen de adviesraden, de vroegere regionale adviesraden (Regional Advisory 
Council, RAC's), meer bevoegdheden, doordat zij zowel door de Commissie als door de 
lidstaten voor de vaststelling van een maatregel moeten worden geraadpleegd. De Commissie 
en de lidstaten moeten degelijke redenen hebben om van de aanbevelingen af te wijken. De 
adviesraden hebben daarmee de mogelijkheid ervoor te zorgen dat de door de lidstaten 
goedgekeurde maatregelen coherent zijn. Voorts zorgt hun optreden ervoor dat de genomen 
maatregelen in de visserijsector en in de maatschappij beter worden aanvaard. 

Een verdere maatregel om de coherentie te vergroten en de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen van het GVB te garanderen, is de verplichte uitvoering van een regelmatige 
beoordeling van de op nationaal niveau genomen maatregelen door de Commissie.

De adviesraden moeten ook bij de invoering van de aanlandingverplichting worden 
geraadpleegd en vóór de inwerkingtreding ervan voorstellen voor de invoering van een 
volledig gedocumenteerde visserij indienen.  Daarnaast moeten zij voorstellen voor de 
uitzonderingsregeling voor vissen met een hoge waarschijnlijkheid van overleving opstellen. 
Deze hoeven vervolgens natuurlijk noch wetenschappelijk worden gecontroleerd.

Bijkomende maatregelen voor het herstel van de visbestanden 

Het ontwerpverslag gaat verder dan de voorstellen van de Commissie, doordat erin wordt 
voorzien in een bijkomende maatregel in artikel 7 bis, namelijk de verplichting voor de 
lidstaten binnen 3 jaar 10 - 20 procent van hun wateren voor de visserij te sluiten. Dit middel 
kan enerzijds gebruikt worden om kwetsbare habitats te beschermen, terwijl het anderzijds 
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ook kan helpen om de productiviteit van de visbestanden te vergroten, als bijvoorbeeld 
paaiplaatsen voor de visserij gesloten worden. Dit middel is bijzonder doeltreffend in 
gebieden waar tot nu toe onvoldoende bestandbeheer is verricht en waar onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn.

Overgangsmaatregelen voor de Middellandse Zee 

De EU stelt momenteel geen vangstbeperkingen voor bestanden in de Middellandse Zee vast. 
Ondanks het feit dat er lovenswaardige nationale initiatieven bestaan en dat er door de 
omzetting van de Middellandse-Zeeverordening beweging in het mediterrane visserijbeheer is 
gekomen, is de toestand nog steeds onbevredigend: het aantal overbeviste bestanden is in de 
Middellandse Zee bijzonder hoog, de hoeveelheid beschikbare gegevens bijzonder klein. 
Controlemaatregelen zijn door de gefragmenteerde structuur van de vloten moeilijk.

Een van de grootste problemen in de Middellandse Zee is de controle van de toepassing van 
Verordening 1967/2006 en de controle van de aanlandingen, doordat er zeer veel kleine 
havens en aanlandingsmogelijkheden zijn. De rapporteur stelt daarom voor in de 
Middellandse Zee een systeem van geografisch omschreven visserijrechten (TURF's) in te 
voeren. Hierbij krijgt een groep vissers een bepaald gebied toegewezen waar de betrokkenen 
kunnen vissen. Dit instrument op basis van rechten zorgt voor een groter 
verantwoordelijkheidsbesef van de vissers. Het maakt vormen van zelfcontrole en wederzijdse 
controle mogelijk door de vissers zelf, die er immers belang bij hebben dat niemand illegaal 
in hun gebied vist. 

De lidstaten moeten bij de geografische afbakening van de TURF's rekening houden met de 
toestand van de voor de visserij gesloten gebieden, om de beide beheersinstrumenten met 
elkaar te combineren.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de visserĳsterftecoëfficiënt in de TURF's zo beperkt 
wordt dat de doelstellingen van de verordening, in het bijzonder de msy-doelstelling, worden 
gehaald. De beperkingen in kwestie, die de vorm kunnen krijgen van vangst- of 
visserijinspanningsbeperkingen, moeten natuurlijk worden gecoördineerd tussen de TURF's 
waar een bepaalde soort wordt gevangen. Als mettertijd de situatie, wat de beschikbaarheid 
van gegevens betreft, verbetert, kan de Raad op lange termijn eventueel de vangst- of 
visserijinspanningsbeperkingen voor een aantal bestanden versoepelen.

Partnerschappen met derde landen voor gemeenschappelijk visserijbeheer

In zeebekkens waar de EU visbestanden met derde landen deelt, moet zij ernaar streven om 
tot een beter gemeenschappelijk visserijbeheer te komen. Hiertoe moet niet alleen de 
samenwerking binnen de regionale visserijorganisaties worden verbeterd, maar moeten ook 
bilaterale of waar passend multilaterale samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. De 
EU kan in het kader van deze overeenkomsten financiële middelen en technische hulp 
verstrekken. In ruil verplicht het partnerland zich tot een effectief visserijbeheer dat 
verenigbaar is met dat van de EU.


