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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese visserijsector brengt elk jaar ongeveer 6,4 miljoen ton vis voort. In de visserij en 
de visverwerkende industrie werken meer dan 350 000 mensen. Deze sector levert dan ook 
een belangrijke bijdrage aan het economische en sociale welzijn van de betrokken regio's.

Bepaalde maatregelen die in de nieuwe verordeningen inzake het GVB - met inbegrip van het 
EFMZV - worden voorgesteld, dreigen ten koste te gaan van de vissers en de ontwikkeling 
van de Europese kust- en maritieme gebieden. De Commissie regionale ontwikkeling moet er 
ook op toezien dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de 
ultraperifere gebieden, die in het bijzonder met deze verordeningen te maken krijgen.

1. Een aantal krachtlijnen van de hervorming dreigen de ontwikkeling van de regio's in 
gevaar te brengen

De nieuwe GVB-hervorming moet in de eerste plaats een lokaal, werkelijk geregionaliseerd 
beheer garanderen waarbij rekening wordt gehouden met de vlootverschillen, het 
uiteenlopende vistuig en de diversiteit van de visbestanden in elk land en elk visserijgebied.

Voorts moeten in het GVB de rechten van de lidstaten op hun territoriale wateren, hun 
exclusieve economische zones en de aangrenzende zeebodem in acht worden genomen. Het 
zou rampzalig zijn, mochten de exclusieve economische zones - omwille van gelijke toegang 
tot de exclusieve visserijgebieden - worden opengesteld voor alle intra- en 
extracommunautaire vloten. Dat zou het in stand te houden mariene ecosysteem en de 
economische levensvatbaarheid van de lokale visserijgemeenschappen ondermijnen.

Belangrijk is ook dat de belangen van de ambachtelijke kustvisserij in het nieuwe GVB 
blijvend worden beschermd om een duurzame exploitatie van de hulpbronnen en dito 
economische en sociale omstandigheden te garanderen.

Tevens is het nodig de visserijsector in alle Europese maritieme regio's te verzekeren van een 
welvarende toekomst op middellange en lange termijn, door inspanningen te leveren voor het 
noodzakelijke herstel van de visbestanden. Voor vissers in de Noordzee zijn echter andere 
inspanningen nodig dan voor vissers in de Middellandse Zee, de Caraïben of de Indische 
Oceaan. Als de Europese Commissie geen specifieke en op elk bekken afgestemde 
voorstellen bedenkt, staat de toekomst van de visserij op het spel. Uw rapporteur schaart zich 
volledig achter de doelstellingen inzake duurzame visserij, via bescherming en herstel van de 
hulpbronnen, want als de zeeën verder tegen het huidige tempo worden leeggeroofd, zouden 
er tegen 2050 geen bekende vissen of schaaldieren meer overblijven voor commerciële 
bevissing.

Overbevissing is weliswaar te wijten aan wanbeheer van de visbestanden, maar ook de 
overheden treft schuld. De inspanningen die nodig zijn voor het herstel van de bestanden, 
mogen dan ook niet ten koste gaan van de vissers, noch van de ontwikkeling van de 
maritieme regio's. Zij moeten collectief worden gedragen. Er dienen derhalve 
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compensatiemechanismen te worden ingevoerd voor werknemers uit de visserijsector die te 
lijden hebben onder de economische en sociale gevolgen van de herstelplannen, het 
meerjarenbeheer en de maatregelen ter bescherming van de ecosystemen.

Uw rapporteur kant zich ook tegen de pogingen die worden ondernomen om 
eigendomsrechten op de visbestanden in te voeren, via het systeem van overdraagbare 
visserijconcessies. De privatisering van de zeeën zou rampzalige economische en sociale 
gevolgen hebben.

2. Rekening houden met de realiteit van de visserij in de ultraperifere gebieden

Wat de ultraperifere gebieden betreft, zijn de beginselen en regels van het GVB hoegenaamd 
niet toegesneden op de realiteit aldaar. Artikel 349 van het VWEU, dat in Europese 
verordeningen onvoldoende wordt gebruikt, moet in alle verordeningen inzake visserij 
uitdrukkelijk vermeld en vooral toegepast worden. Dat is met name nodig om de Europese 
beleidslijnen daadwerkelijk op elkaar af te stemmen voor elke ultraperifere regio. De 
Commissie mag niet vergeten dat het hier gaat om zeegebieden die worden gedeeld met 
enerzijds EU-lidstaten en anderzijds, voor de ultraperifere gebieden, ACS-landen: daar leven 
nu eenmaal andere vissoorten, de kennis en de toestand van de bestanden verschilt er en er 
wordt met andere methoden gevist. Het komt erop aan de visserijpraktijken in het noordelijk 
en het zuidelijk halfrond gedifferentieerd te benaderen.

Het is ook belangrijk dat er een adviescomité voor de ultraperifere gebieden, bestaande uit 
drie aparte geografische subcomités, in het leven wordt geroepen. Het is discriminerend dat 
de Commissie, sinds de oprichting van de regionale adviesraden, de ultraperifere gebieden in 
de Indische Oceaan en de Caraïben in de kou heeft laten staan. In deze nieuwe regionale 
adviesraad voor de ultraperifere gebieden moeten de betrokken landen en de Europese vissers 
die er actief zijn, inspraak krijgen. Met deze raad kan de EU ook gestalte geven aan haar rol 
bij de totstandbrenging van een internationale governance inzake visserij. Dit aspect mag niet 
over het hoofd worden gezien want dankzij haar ultraperifere gebieden en de landen en 
gebieden overzee is de EU het grootste maritieme gebied ter wereld.

Bij de hervorming van het GVB moeten ook de specifieke regels voor de overzeese vloten 
gehandhaafd blijven en in gebieden waar de sector dankzij de visbestanden kan groeien, moet 
per kustregio gedifferentieerde steun voor de vernieuwing en modernisering van de 
kustvissersvloot mogelijk zijn.

Ten slotte moet bij de hervorming van het GVB de essentiële financieringsfaciliteit "POSEI-
visserij" behouden blijven en worden gezorgd voor een slimme koppeling tussen het EFMZV 
en "POSEI-visserij".

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien artikel 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

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

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur 
bijdragen tot omstandigheden die vanuit 
ecologisch, economisch en sociaal oogpunt
duurzaam op lange termijn zijn. Het GVB 
moet bovendien een bijdrage leveren tot 
een verhoging van de productiviteit, een 
billijke levensstandaard voor de 
visserijsector, een waardig inkomen voor 
de vissers 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. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De geografische ligging van de 
ultraperifere gebieden en de specifieke 
aard van de visserijsector in deze gebieden 
vereisen dat het gemeenschappelijk 
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visserijbeleid en de bijbehorende fondsen 
kunnen worden afgestemd op de 
specifieke kenmerken, de beperkingen, de 
extra kosten en de realiteit van deze 
gebieden, die aanzienlijk verschillen van 
de rest van de Europese Unie. Artikel 349 
moet in dit opzicht worden toegepast om 
de doelstellingen van deze gebieden en de 
ontwikkeling van de visserijsector aldaar 
met het oog op duurzaamheid te 
verwezenlijken, indien de verordening niet 
aan een of meer van deze gebieden is 
aangepast.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden, 
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 
jurisdictionele status te garanderen, en 
verplichtingen om naar behoren rekening te 
houden met andere legitieme wijzen van 
mariene exploitatie. In dit opzicht kan de 
oprichting van een adviescomité voor de 
ultraperifere gebieden, bestaande uit drie 
subcomités (zuidwestelijke wateren, 
wateren van de zuidwestelijke Indische 
Oceaan en wateren van het bekken van de 
Antillen-Guyana), ook een positieve 
bijdrage helpen leveren aan deze 
doelstellingen in internationale wateren 
waar overbevissing en illegale visserij 
wereldwijd een reëel probleem vormen.
Daarnaast legt ook artikel 66 van deel V 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee de lidstaten de 
verplichting op te voldoen aan een aantal 
bepalingen met het oog op de 
instandhouding van anadrome 
visbestanden. Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet ertoe bijdragen dat de 
Unie zich naar behoren kan kwijten van de 
internationale verplichtingen die zij in het 
kader van deze internationale instrumenten 
is aangegaan. Lidstaten die 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
nemen waartoe zij zijn gemachtigd in het 
kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, moeten handelen op een 
wijze die volledig in overeenstemming is 
met de internationale instandhoudings- en 
samenwerkingsverplichtingen die
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voortvloeien uit de reeds vermelde 
internationale instrumenten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Tijdens de wereldconferentie van 
Nagoya over biodiversiteit in 2010 hebben 
de Europese Unie en haar lidstaten zich 
ertoe verbonden het verlies van 
biodiversiteit te bestrijden. Er werd een 
strategisch tienjarig programma voor 
bescherming van de wereldwijde 
biodiversiteit aangenomen, waarbij voor 
de visserijsector de doelstellingen 
betrekking hebben op (1) het duurzaam 
beheren en exploiteren van vis en 
ongewervelde dieren, middels toepassing 
van de ecosysteemgerichte benadering om 
overbevissing te voorkomen aan de hand 
van herstelmaatregelen voor alle 
uitgeputte of bedreigde soorten en 
voorkoming van negatieve effecten van de 
visserij op kwetsbare mariene 
ecosystemen; (2) het duurzaam beheren 
van plaatsen voor aquacultuur; (3) het in 
stand houden van de genetische diversiteit 
van geteelde planten, kweek- en 
huisdieren, en van wilde varianten ervan 
door hun genetische erosie tot een 
minimum te beperken; (4) de bescherming 
van ten minste 10% van de kust- en 
maritieme gebieden tegen 2020.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtinggevend worden voor 
het beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau – via 
vertegenwoordigingsorganen – bij het 
uitwerken, uitvoeren en evalueren van dit 
beleid en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Waar dat relevant is, moeten 
overwegingen op het gebied van 
gezondheid van dieren, dierenwelzijn en 
veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders ten volle in aanmerking 
worden genomen in het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. 

(11) Waar dat relevant is, moeten 
overwegingen op het gebied van 
gezondheid van dieren, goede behandeling 
van dieren en veiligheid van 
levensmiddelen en diervoeders ten volle in 
aanmerking worden genomen in het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In het geïntegreerd maritiem 
beleid en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moeten de specifieke 
kenmerken van de ultraperifere gebieden 
worden erkend, met name van die 
gebieden die geen continentaal plat 
hebben en waarvan de hulpbronnen 
geconcentreerd zijn in de visgronden en 
de onderzeese bergen. Deze kwetsbare 
biogeografische gebieden en de toegang 
daartoe moeten beschermd worden en zij 
moeten worden geëxploiteerd in 
overeenstemming met de hulpbronnen die 
zij herbergen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de ultraperifere 
gebieden moeten de mariene biologische 
hulpbronnen rond deze eilanden speciale 
bescherming blijven genieten aangezien zij 
bijdragen tot de instandhouding van de 
lokale economie van deze eilanden. 
Bepaalde visserijactiviteiten in deze 
wateren moeten bijgevolg voorbehouden 
blijven voor vissersvaartuigen die in de 
havens van de ultraperifere gebieden in de 
zin van de artikelen 349 en 355, lid 1, van 
het VWEU zijn geregistreerd. De 
ultraperifere gebieden moeten desgewenst 
wel de hun verleende mogelijkheid 
kunnen behouden om in het kader van 
overeenkomsten vaartuigen van naburige 
derde landen toe te staan om in die 
territoriale wateren te vissen, op 
voorwaarde dat de gehele vangst in hun 
havens wordt aangeland.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de bescherming van 
de wilde zalm in de Oostzee. De 
Internationale Raad voor het onderzoek 
van de zee (ICES) is van oordeel dat de 
wildezalmbestanden zich niet op een 
duurzaam niveau bevinden. Volgens de 
ICES moet de regulering van de 
zalmbestanden gebaseerd zijn op een 
analyse van het populatiebestand voor 
elke waterloop. Naar zijn opvatting 
bemoeilijkt de zeevisserij – die geen 
onderscheid maakt tussen de 
verschillende populaties – de migratie van 
zalmen naar de paaigronden in hun 
rivieren van herkomst aanzienlijk. Het 
herstel van omvangrijke 
wildezalmbestanden is bovendien van 
bijzonder belang voor de dunbevolkte 
gebieden in Noord-Europa, omdat wilde 
zalm een essentiële hulpbron is voor de 
bewoners van de noordelijke 
stroomgebieden en voor de regionale 
economie aldaar.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi via 
bewustmakingscampagnes te voorkomen 
en zoveel mogelijk naar beneden te halen. 
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 en planmatig ten 
uitvoer te worden gelegd.

Motivering

Het uitbannen van teruggooi, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de verschillende visserijactiviteiten, moet geleidelijk, planmatig en over een 
toereikende periode gebeuren.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Gezien de precaire economische 
situatie van de visserijsector en de mate 
waarin sommige kustgemeenschappen van 
de visserij afhankelijk zijn, is het 

(22) Gezien de precaire economische 
situatie van de visserijsector en de mate 
waarin talrijke kust- en 
eilandgemeenschappen van de visserij 
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noodzakelijk de relatieve stabiliteit van de 
visserijactiviteiten te garanderen door de 
vangstmogelijkheden over de lidstaten te 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

afhankelijk zijn, is het noodzakelijk het 
begrip "relatieve stabiliteit" te herzien en
de stabiliteit van de visserijactiviteiten en 
de sociaaleconomische levensvatbaarheid 
van die sector en van de regio's die 
daarvan afhankelijk zijn te garanderen 
door de vangstmogelijkheden over de 
lidstaten te verdelen op basis van een 
voorspelbaar aandeel in de bestanden voor 
elke lidstaat en door rekening te houden 
met de visserijcapaciteit waarover elke 
lidstaat beschikt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 17

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 

(29) Uiterlijk op 31 december 2013 moet 
voor alle vaartuigen met een lengte over 
alles van ten minste 15 meter en alle 
andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 
uitgerust, een in elke lidstaat op vrijwillige 
basis vast te stellen systeem van 
overdraagbare visserijconcessies ten 
uitvoer worden gelegd dat betrekking heeft 
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gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
beheerd. Lidstaten kunnen vaartuigen met 
een lengte over alles van maximaal 12 
meter die niet met sleeptuig zijn uitgerust, 
uitsluiten van de toepassing van 
overdraagbare visserijconcessies. Een 
dergelijk systeem moet mee bijdragen tot 
door de sector ondernomen vlootreducties
en tot betere economische prestaties, en 
moet tegelijkertijd juridisch sluitende en 
exclusieve overdraagbare 
visserijconcessies opleveren die toegang 
verlenen tot een deel van de jaarlijkse 
vangstmogelijkheden van een lidstaat. 
Aangezien de mariene biologische 
hulpbronnen een gemeenschappelijk goed 
zijn, mogen in het kader van de 
overdraagbare visserijconcessies slechts 
rechten tot het gebruik van een deel van de 
jaarlijkse vangstmogelijkheden van een 
lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels kunnen 
worden ingetrokken.

op de meeste bestanden die in het kader 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
worden beheerd. Lidstaten kunnen 
vaartuigen met een lengte over alles van 
maximaal 15 meter die niet met sleeptuig 
zijn uitgerust, uitsluiten van de toepassing 
van overdraagbare visserijconcessies. Een 
dergelijk systeem moet mee bijdragen tot 
de aanpassing van de vlootcapaciteit 
wanneer er een situatie van overbevissing 
wordt geconstateerd en tot betere 
economische prestaties, en moet 
tegelijkertijd juridisch sluitende en 
exclusieve overdraagbare 
visserijconcessies opleveren die toegang 
verlenen tot een deel van de jaarlijkse 
vangstmogelijkheden van een lidstaat. 
Aangezien de mariene biologische 
hulpbronnen een gemeenschappelijk goed 
zijn, mogen in het kader van de 
overdraagbare visserijconcessies slechts 
rechten tot het gebruik van een deel van de 
jaarlijkse vangstmogelijkheden van een 
lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels kunnen 
worden ingetrokken.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Visserijconcessies moeten kunnen 
worden overgedragen of geleaset, 
overeenkomstig het systeem dat in elke 
lidstaat wordt opgezet, teneinde het beheer 
van de vangstmogelijkheden van het 
centrale niveau over te hevelen naar de 
visserijsector en op die manier ervoor te 
zorgen dat vissers die de sector verlaten, 
geen beroep hoeven te doen op financiële 
overheidssteun in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.
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Amendement 19

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 het systeem van 
overdraagbare visserijconcessies op 
vrijwillige basis door de lidstaten wordt 
vastgesteld. Het systeem van 
overdraagbare visserijconcessies dient van 
toepassing te zijn op bestanden waarvoor 
vangstmogelijkheden worden toegewezen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Gezien het voornamelijk 
ambachtelijke karakter van de visserij in 
de ultraperifere gebieden, moet het aan de 
bevoegde regionale instanties worden 
overgelaten om te bepalen welk systeem 
zich het best leent voor het beheer van de 
vangstcapaciteiten van de in de havens 
van die regio's geregistreerde vloten.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De lidstaten moeten de verzamelde 
gegevens op basis van een 
meerjarenprogramma van de Unie beheren 
en ter beschikking van de eindgebruikers 
van de wetenschappelijke gegevens stellen. 

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

Tevens moeten de lidstaten onderling 
samenwerken aan het coördineren van de 
gegevensverzameling. Waar dat relevant is, 
moeten de lidstaten op het gebied van 
gegevensverzameling ook samenwerken 
met derde landen die tot hetzelfde 
zeegebied behoren, zo mogelijk binnen 
een daartoe speciaal ingestelde regionale 
instantie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) De visserijwetenschap moet worden 
versterkt aan de hand van op nationaal 
niveau vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van de visserij, en aan de 
hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader en door uitbreiding van 
het ter zake deskundige personele kader 
en van de financiële ondersteuning van de
Unie.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De Unie moet de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
internationaal bevorderen. Hiertoe moet de 
Unie ernaar streven de prestatie van 
regionale en internationale organisaties op 
het gebied van instandhouding en beheer 
van internationale visbestanden te 
verbeteren door besluitvorming op basis 
van wetenschappelijke gegevens, betere 

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

naleving, grotere transparantie en 
effectieve participatie van de 
belanghebbenden te waarborgen en door 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij (IOO-visserij) te bestrijden. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(39) Met derde landen gesloten 
duurzamevisserijovereenkomsten moeten 
ervoor zorgen dat de visserijactiviteiten 
van de EU in wateren van derde landen 
gebaseerd zijn op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies en bijgevolg een 
duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen garanderen. 
Dergelijke overeenkomsten voorzien tegen 
betaling van een financiële vergoeding 
door de EU in toegangsrechten en moeten 
bijdragen tot de totstandbrenging van een 
degelijk bestuurskader dat met name borg 
staat voor doeltreffende maatregelen op het 
gebied van toezicht, controle en bewaking. 
De visserijactiviteiten van EU-vaartuigen 
mogen in het kader van deze 
overeenkomsten niet leiden tot een 
afname van de visserijactiviteit van vissers 
uit landen waarmee deze overeenkomsten 
zijn gesloten, noch tot hun verarming.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De Unie moet er bij de sluiting 
van duurzame visserijovereenkomsten met 
derde landen die in hetzelfde zeegebied 
vissen als perifere gebieden op toezien dat 



AD\905615NL.doc 19/41 PE489.430v02-00

NL

de bestanden eerlijk worden verdeeld ten 
behoeve van de ontwikkeling van de 
visserijsector in deze regio's.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Er moet worden gezorgd voor een 
transparant kader voor alle vormen van 
visserijoverleg tussen de Unie en naburige 
derde landen voor uitwisselingsdoeleinden 
en met het oog op de verdeling van 
vangstmogelijkheden of de verlening van 
toegang tot hun respectieve wateren voor 
hun schepen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren door erop toe te zien dat het 
handelsverkeer met derde landen op 
wederkerigheid berust, zodat de 
voorwaarden op de markt van de Unie 
voor iedereen gelijk zijn, niet alleen voor 
wat de duurzaamheid betreft, maar ook op 
het stuk van de sanitaire controle. De 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserij- en aquacultuurproducten moet 
ervoor zorgen dat een gelijk speelveld voor 
alle afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, 
ongeacht of deze producten afkomstig zijn 
uit de Unie of uit derde landen, dat de 
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consument in staat wordt gesteld bewustere 
keuzes te maken, dat verantwoord 
consumeren wordt gesteund en dat de 
economische kennis en het inzicht inzake 
de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd. De 
bepalingen van de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten dienen voor te 
schrijven dat de invoer van visserij- en 
aquacultuurproducten moet voldoen aan 
de internationaal erkende sociale en 
milieunormen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De gemeenschappelijke 
marktordening moet ten uitvoer worden 
gelegd overeenkomstig de internationale 
verbintenissen van de Unie, en met name 
de WTO-bepalingen. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid kan 
slechts slagen wanneer het wordt uitgerust 
met een doeltreffend systeem voor 
controle, inspectie en handhaving, inclusief 
maatregelen om de IOO-visserij te 
bestrijden. Om de naleving van de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid te garanderen, moet een EU-
systeem voor controle, inspectie en 
handhaving worden vastgesteld.

(48) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kan slechts slagen wanneer het wordt 
uitgerust met een doeltreffend systeem 
voor controle, inspectie en handhaving, 
inclusief maatregelen om de IOO-visserij 
te bestrijden. Om de naleving van de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid te garanderen, moet een EU-
systeem voor controle, inspectie en 
handhaving worden vastgesteld.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(54) Het lijkt passend de Commissie te 
machtigen om middels gedelegeerde 
handelingen nieuwe adviesraden 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. Alle zeegebieden 
moeten onder adviesraden vallen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Deel I – 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 
zorgen voor omstandigheden die uit 
ecologisch, economisch en sociaal oogpunt 
duurzaam op lange termijn zijn, en 
bijdragen tot de veiligheid, sociale 
bescherming, werkgelegenheid en 
levenskwaliteit van de vissers en 
vissersgemeenschappen in de 
verschillende gebieden van de Unie, tot 
het concurrentievermogen van de visserij-
en de aquacultuursector, en tot de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van 
voedselvoorraden.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Deel I – 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 
duurzame opbrengst kan opleveren.

2. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt de 
voorzorgsbenadering toegepast op het 
visserijbeheer en wordt ernaar gestreefd dat 
uiterlijk in 2017 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo worden 
geëxploiteerd dat de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil worden
gebracht en gehouden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Deel I – 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, met het oog op een 
beperkte impact van de visserij op het 
mariene ecosysteem, de 
ecosysteemgerichte benadering toegepast 
op het visserijbeheer als basisprincipe om 
de duurzaamheid van de visserij te 
waarborgen en de mariene biodiversiteit 
en de ecologische levensvatbaarheid van 
de wateren duurzaam in stand te houden, 
rekening houdend met de beschikbare 
hulpbronnen en teneinde iedereen gelijke 
kansen te bieden.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Deel I – artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Er moet gebruik kunnen worden 
gemaakt van de in visserijgebieden 
opgebouwde beroepservaring en tradities, 
zodat er nieuwe specialisaties kunnen 
worden gecreëerd met het oog op de 
duurzame ontwikkeling en de verbetering 
van de kwaliteit van het bestaan in deze 
gebieden en zodat jongeren zich 
aangetrokken voelen tot deze 
bedrijfssector.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Deel I – artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid streeft een geregionaliseerde 
aanpak na, zodat de lidstaten 
beheersplannen kunnen ontwikkelen en 
uitvoeren.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Deel I – 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 vanuit sociaal, 
economisch en milieuoogpunt duurzaam 
en doeltreffend te laten verlopen in het 
kader van een rendabele en concurrerende 
visserijsector, rekening houdend met de 
noodzaak de toekomst van deze sector te 
verzekeren, en te zorgen voor 
evenwichtige mededingingsvoorwaarden 
in de context van de handel in visserij- en 
aquacultuurproducten met derde landen;
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Deel I – 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 waardige
levensstandaard en een waardig inkomen
voor degenen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten, rekening houdend met 
de moeilijkheden die voortvloeien uit 
bepalende economische, sociale en 
geografische factoren, zoals insulaire en 
ultraperifere ligging;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Deel I – artikel 3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) te erkennen dat de ambachtelijke 
kustvisserij en de schaaldierenkweek van 
groot belang zijn om ontvolking te 
voorkomen, rijkdom te genereren en een 
duurzaam exploitatiemodel van de grond 
te krijgen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Deel I – artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) duidelijke omschrijving van de 
verantwoordelijkheden op de uniale, 
nationale, regionale en lokale niveaus;

(a) duidelijke omschrijving van de 
verantwoordelijkheden op de uniale, 
nationale, regionale en lokale niveaus, 
zodat er een gedecentraliseerd lokaal 
beheer wordt gewaarborgd dat rekening 
houdt met de specifieke kenmerken en de 
realiteit van elk land, elke visserijzone, 
elke vloot en elk visbestand; hierbij dient 
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steeds te worden gestreefd naar verticale 
governance op meerdere niveaus;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Deel I – artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) vaststelling van maatregelen 
overeenkomstig het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies, en zo nodig 
geleidelijke invoering van die maatregelen 
en vaststelling van overgangsperioden;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Deel I – 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, met name via de 
adviesraden, bij alle stadia van 
concipiëring tot tenuitvoerlegging en 
evaluatie van de maatregelen;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Deel I – artikel 5 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- "EU-wateren": de wateren onder de 
soevereiniteit of jurisdictie van de 
lidstaten, met uitzondering van wateren die 
grenzen aan de in bijlage II van het 
Verdrag genoemde gebieden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Amendement 42
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Voorstel voor een verordening
Deel I – artikel 5 – alinea 1 – streepje 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "ambachtelijke en kustvisserij": visserij 
die bedreven wordt met vaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 
15 meter of die minder dan 24 uur op zee 
doorbrengen;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Deel II – artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de in het kader van deel III 
vastgestelde maatregelen hebben EU-
vissersvaartuigen gelijke toegang tot de 
wateren en de bestanden in alle andere EU-
wateren dan die welke in de leden 2 en 3 
worden bedoeld. 

1. Behoudens de in het kader van deel III 
vastgestelde maatregelen hebben EU-
vissersvaartuigen gelijke toegang tot de 
wateren en de bestanden in alle andere EU-
wateren dan die welke in de leden 2 en 3 
worden bedoeld en dan de wateren van de 
ultraperifere gebieden zoals bepaald in 
artikel 349 van het Verdrag. 

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Deel II – artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In de wateren tot 100 zeemijl vanaf de 
basislijnen en in de visgronden en de 
onderzeese bergen buiten die 100 zeemijl 
van alle ultraperifere gebieden van de 
Unie mogen de betrokken lidstaten vanaf 
1 januari 2013 tot en met 31 december 
2022 de visserij beperken tot de 
vissersvaartuigen die in de havens van deze 
gebieden zijn geregistreerd. EU-vaartuigen 
die kunnen aantonen dat zij traditioneel in 
die wateren vissen, houden slechts 
toegang tot die wateren voor zover de 
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lidstaten delen de beperkingen die zij uit 
hoofde van dit lid hebben ingevoerd, mee 
aan de Commissie.

duurzaamheid van de visbestanden dat 
toelaat. De lidstaten delen de beperkingen 
die zij uit hoofde van dit lid hebben 
ingevoerd, mee aan de Commissie.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – 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. 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. Deze 
plannen houden rekening met de 
sociaaleconomische aspecten die de 
vereiste instandhoudingsmaatregelen 
meebrengen en voorzien in vergoedingen 
voor vissers en lokale economieën, 
teneinde de ontwikkeling van kust- en 
maritieme regio's niet in de weg te staan.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – 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 worden gebaseerd 
op de beste beschikbare wetenschappelijke 
gegevens en maken op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
gebruik van de voorzorgsbenadering, 
indien de beschikbare gegevens en 
beoordelingsmethoden beperkt zijn, en van
alle gekwantificeerde bronnen van 
onzekerheid.

Motivering

Meerjarenplannen mogen alleen gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel wanneer de beste 
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beschikbare wetenschappelijke gegevens niet voorhanden zijn.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij het concipiëren en toepassen 
van de meerjarenplannen wordt rekening 
gehouden met de noodzaak de nodige 
aanpassingen geleidelijk in te voeren en, 
behalve in noodgevallen, buitensporig 
korte termijnen te vermijden, en 
voorafgaand aan de invoering een 
sociaaleconomische effectbeoordeling te 
verrichten waaraan moet kunnen worden 
deelgenomen door alle betrokken actoren.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – 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 op 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.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – artikel 11 - alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – 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 
doelstellingen voor het deel van de 
levenscyclus van anadrome en katadrome 
soorten dat zich in zoet water afspeelt;
specifieke maatregelen voor het 
definiëren van duurzaam vissen op 
anadrome soorten, per bestand;

Motivering

Gemengde visserij op anadrome soorten is niet selectief en daarom moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan het beperken daarvan en aan maatregelen waarmee het GVB de vitaliteit 
van de diverse bestanden kan waarborgen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – artikel 11 - alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) maatregelen om de sociale en 
economische gevolgen in het 
toepassingsgebied ervan te verlichten.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – artikel 11 - alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) een reactiemechanisme voor 
onvoorziene situaties.
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Motivering

Het beheer van biologische hulpbronnen van een regio kan op relatief korte termijn 
veranderen, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit wordt bevestigd door de ervaringen 
van regio's met meerjarenplannen, die als gevolg van de huidige onflexibele regels niet zijn 
toegesneden op de situatie van hulpbronnen en de mogelijkheden om deze te exploiteren.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel II – artikel 14 - alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) houden rekening met de 
sociaaleconomische impact van de 
vaststelling van die maatregelen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk I - artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig meerjarenplannen 
vastgestelde instandhoudingsmaatregelen

Instandhoudingsmaatregelen en op 
regionaal niveau ontwikkelde technische 
maatregelen

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk I - artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen worden gemachtigd 
om, in op grond van de artikelen 9, 10 en 
11 vastgestelde meerjarenplannen en 
overeenkomstig die meerjarenplannen, 
maatregelen vast te stellen waarin wordt 
gespecificeerd welke 
instandhoudingsmaatregelen met 
betrekking tot in EU-wateren aanwezige 
bestanden waarvoor zij 

1. De lidstaten worden gemachtigd om, in 
op grond van de artikelen 9, 10 en 11 
vastgestelde meerjarenplannen en 
overeenkomstig die meerjarenplannen, na 
overleg met de regionale organen voor 
visserijbeheer en in nauwe samenwerking 
met de betrokken adviesraden, 
maatregelen te ontwikkelen waarin wordt 
gespecificeerd welke 
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vangstmogelijkheden hebben gekregen, 
van toepassing zijn op de onder hun vlag 
varende vaartuigen. 

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

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk I - artikel 17 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) rekening houden met de 
voorstellen van de regionale adviesraden.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk I - 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, 
rekening houdend met de voorstellen van 
de regionale adviesraden, overeenkomstig 
artikel 55 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de instandhoudingsmaatregelen 
voor onder een meerjarenplan vallende 
visserijtakken te specificeren, indien een 
lidstaat die gemachtigd is om 
overeenkomstig artikel 17 maatregelen vast 
te stellen, deze maatregelen niet binnen 
een termijn die in elk meerjarenplan wordt 
vastgesteld, aan de Commissie heeft 
meegedeeld.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk I - artikel 20 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie wordt gemachtigd om, 
rekening houdend met de voorstellen van 
de regionale adviesraden, overeenkomstig 
artikel 55 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om instandhoudingsmaatregelen 
voor onder een meerjarenplan vallende 
visserijtakken te specificeren, indien:

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk I - artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De door de Commissie vastgestelde 
instandhoudingsmaatregelen, die na 
overleg met de betrokken regionale 
organen voor visserijbeheer worden 
bepaald, moeten ervoor zorgen dat de in 
het meerjarenplan opgenomen 
doelstellingen en streefdoelen worden 
verwezenlijkt. Zodra de Commissie de 
gedelegeerde handeling vaststelt, zijn de 
maatregelen van de betrokken lidstaat, die 
niet verenigbaar zijn met of niet passend 
zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen, niet langer van kracht.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk I - artikel 21 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen worden gemachtigd 
om, in een op grond van artikel 14 
vastgesteld raamwerk van technische 
maatregelen en overeenkomstig dat 
raamwerk, maatregelen vast te stellen 
waarin wordt gespecificeerd welke 
technische maatregelen met betrekking tot 

De lidstaten worden gemachtigd om, in een 
op grond van artikel 14 vastgesteld 
raamwerk van technische maatregelen en 
overeenkomstig dat raamwerk, na overleg 
met de regionale organen voor 
visserijbeheer, maatregelen vast te stellen 
waarin wordt gespecificeerd welke 
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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:

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:

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk II - artikel 21 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) rekening houden met de 
voorstellen van de regionale adviesraden.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk II - 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, 
rekening houdend met de voorstellen van 
de regionale adviesraden, 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. 

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk II - artikel 24 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel III – hoofdstuk II - artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De door de Commissie vastgestelde 
technische maatregelen, die na overleg met 
de betrokken regionale organen voor 
visserijbeheer worden bepaald, moeten 
ervoor zorgen dat de in het raamwerk van 
technische maatregelen opgenomen 
doelstellingen worden verwezenlijkt. Zodra 
de Commissie de gedelegeerde handeling 
vaststelt, zijn de maatregelen van de 
betrokken lidstaat, die niet verenigbaar 
zijn met of niet passend zijn voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen, niet 
langer van kracht.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel IV – artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen van een lidstaat binnen de 
zone van 12 zeemĳl

Maatregelen van een lidstaat binnen de 
zone van 12 zeemĳl en binnen de zone 
van 100 zeemijl rond de ultraperifere 
gebieden.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Deel III – titel IV – artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Deel IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Motivering

De opheffing van overdraagbare visserijconcessies noopt tot inlassing van een nieuw lid in 
artikel 16, waardoor elke lidstaat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zelf kan bepalen 
hoe de hem toegewezen vangstmogelijkheden worden verdeeld. Aldus kunnen de lidstaten die 
dat wensen een systeem van overdraagbare visserijconcessies invoeren.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Deel V – 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, waar nodig,
maatregelen in om de vangstcapaciteit van 
hun vloten aan te passen teneinde een 
doeltreffend evenwicht tussen die 
vangstcapaciteit en hun 
vangstmogelijkheden te bewerkstelligen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Deel V – artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Deel V – 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.

Schrappen
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Deel VII – titel I – artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De 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 alsook op de 
adviezen van de regio's, de adviesraden en 
de betrokken regionale organen voor 
visserijbeheer, teneinde ervoor te zorgen 
dat de visbestanden boven een niveau 
worden gehouden of gebracht dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren en dat de door de regio's, de 
adviesraden en de regionale organen voor 
visserijbeheer ingenomen standpunten 
naar behoren in aanmerking worden 
genomen en naar voren worden gebracht.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Deel VII – titel II – artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. EU-vissersvaartuigen zijn slechts 
gerechtigd tot de vangst van het in artikel 
62, lid 2, van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee bedoelde overschot van de toegestane 
vangst dat het derde land heeft vastgesteld 
en dat is geïdentificeerd op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies en op basis van relevante, door de 
Unie en het betrokken derde land 
uitgewisselde informatie over de totale 
visserijinspanning op de betrokken 
bestanden, teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokken visbestanden boven een niveau 
blijven dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren en teneinde 
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vissers uit derde landen die onder deze 
overeenkomsten vallen, te garanderen dat 
hun vangstcapaciteit hierdoor niet 
afneemt. 

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Deel XII – artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voor de ultraperifere gebieden in 
te stellen adviesraad wordt verdeeld in 
drie secties: een Groot-Caribische sectie 
waaronder Guadeloupe, Martinique en 
Guyana vallen; een sectie voor het 
zuidwestelijke deel van de Indische 
Oceaan met daaronder Réunion en 
Mayotte, en ten slotte een sectie 
Macronesië met daaronder de Canarische 
Eilanden, de Azoren en Madeira.

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) aanbevelingen en voorstellen bij de 
Commissie indienen ten aanzien van door 
haar te verdedigen standpunten in de 
ROVB's. 

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Deel XII – 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 

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

suggesties of gegevens die zij op grond van 
lid 1 ontvangen en houden bij hun 
besluiten rekening met de aanbevelingen 
van de regionale adviesraden.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Deel XII – artikel 53 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de Commissie voornemens is 
nieuwe maatregelen inzake een 
adviesraad te nemen of het visserijbekken 
van een dergelijke raad te reguleren, 
verzoekt zij deze om advies.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Deel XII – 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 hoofdzakelijk
uit organisaties die de marktdeelnemers 
van de visserijsector vertegenwoordigen en 
omvat tevens milieu- en 
biodiversiteitsorganisaties, andere 
belangengroepen die te maken hebben met 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
organisaties voor de bescherming van 
estuaria en natuurlijke waterlopen, en 
derde landen of organisaties die de 
visserijsector van het derde land 
vertegenwoordigen kunnen als 
waarnemers van het betrokken zeegebied 
worden aanvaard.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – kolom 1 – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zuidwestelijke wateren Zuidwestelijke wateren, wateren van het 
zuidwesten van de Indische Oceaan en 
wateren van de Antillen-Guyana

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – kolom 2 – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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)

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), wateren van het 
zuidwesten van de Indische Oceaan en 
wateren van de Antillen-Guyana
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