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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

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

Or. fr

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 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, een waardig inkomen voor 
de vissers, 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. fr
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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 
visserijbeleid en de bijbehorende fondsen 
moeten kunnen worden afgestemd op de 
specifieke kenmerken, voorwaarden, 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 ervan 
met het oog op duurzaamheid te 
verwezenlijken, indien de verordening niet 
aan een of meer van deze gebieden is 
aangepast.

Or. fr

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[17] (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 

(4) De Unie is partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee van 10 december 1982[17] (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 
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grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995[18] (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[19] (FAO-
Nalevingsovereenkomst) is eveneens door 
de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden, 
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 
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 

grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995[18] (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[19] (FAO-
Nalevingsovereenkomst) is eveneens door 
de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden, 
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 
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 adviesraad voor de 
ultraperifere gebieden, bestaande uit drie 
subraden (zuidwestelijke wateren, wateren 
van het zuidwesten van de Indische 
Oceaan, wateren van het bekken van 
Antillen-Guyana) ook een positieve 
bijdrage helpen leveren aan deze 
doelstellingen in internationale wateren 
waar overbevissing en illegale visserij 
wereldwijd een reëel probleem vormen. 
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 



PE489.430v01-00 6/34 PA\901563NL.doc

NL

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

Or. fr

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. Een strategisch 
tienjarig programma voor bescherming 
van de wereldwijde biodiversiteit is 
aangenomen, waarbij voor de 
visserijsector de doelstellingen betrekking 
hebben op (1) het duurzaam beheren en 
exploiteren van vis en invertebraten, 
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, fok- en huisdieren, 
en van wilde varianten ervan door hun 
genetische erosie tot een minimum te 
beperken; (4) de bescherming tussen nu 
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en 2020 van ten minste 10% van de kust-
en maritieme gebieden.

Or. fr

Amendement 6

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. 

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten, waarbij deze bescherming moet 
worden uitgebreid naar Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Mayotte en
Réunion, 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 
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Eilanden zijn geregistreerd en moeten 
visserijactiviteiten in de wateren van 
Guadeloupe, Guyana, Martinique, 
Mayotte en Réunion strikt voorbehouden 
blijven voor vissersvaartuigen die in de 
havens ervan zijn geregistreerd, behalve 
wanneer overeenkomsten dit anders 
bepalen en ze formeel door de bevoegde 
lokale autoriteiten zijn gevalideerd.

Or. fr

Amendement 10

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 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 of, als aanlanding niet 
mogelijk is, deze nauwgezet te tellen 
voordat ze in zee worden teruggegooid, en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd. 

Or. fr
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 12

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 

Schrappen
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vangstmogelijkheden van een lidstaat. 
Aangezien de mariene biologische 
hulpbronnen een gemeenschappelijk goed 
zijn, mogen in het kader van de 
overdraagbare visserijconcessies slechts 
rechten tot het gebruik van een deel van 
de jaarlijkse vangstmogelijkheden van een 
lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels 
kunnen worden ingetrokken. 

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 14

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 

Schrappen
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enkel toe te passen op grote vaartuigen. 
Het systeem van overdraagbare 
visserijconcessies dient van toepassing te 
zijn op bestanden waarvoor 
vangstmogelijkheden worden toegewezen.

Or. fr

Amendement 15

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

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

Or. fr

Amendement 16

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 

(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 
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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.

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 
moeten in het kader van deze 
overeenkomsten niet leiden tot een 
afname van de visserijactiviteit van vissers 
uit landen waarmee deze overeenkomsten 
zijn getekend noch tot hun verarming.

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Met derde landen afgesloten 
overeenkomsten voor duurzame visserij 
moeten een opschortende clausule
bevatten die in werking kan treden indien 
vissers uit deze derde landen deze 
overeenkomsten betwisten, omdat de 
visserijactiviteiten van Europese 
vaartuigen de bestanden aantasten, 
bijdragen tot de afname van de 
visserijactiviteiten van vissers uit deze 
landen of bijdragen tot de verarming van 
vissers uit deze landen.

Or. fr
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 ter) Tussen nu en 2020 moet 
geleidelijk worden toegewerkt naar het 
aanlanden van het merendeel van de 
vangsten in het kader van 
overeenkomsten voor duurzame visserij 
met derde landen in havens van de derde 
landen die deze overeenkomst hebben 
getekend; dit met het oog op bijdrage aan 
de reële en duurzame ontwikkeling van 
deze landen op het gebied van installaties 
aan de kust en afzet van visserijproducten.

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De gemeenschappelijke (48) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om ervoor te zorgen dat de 
marktdeelnemers betrokken worden bij 
het EU-systeem voor controle, inspectie 
en handhaving, moeten de lidstaten in 
staat worden gesteld om de houders van 
een visvergunning voor een EU-
vissersvaartuig met een lengte over alles 
van ten minste 12 meter dat hun vlag 
voert, te verplichten tot de betaling van 
een vergoeding die evenredig is met de 
kosten van dat systeem. 

Schrappen

Or. fr
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Amendement 22

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 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. Alle maritieme 
bekkens moeten echter onder adviesraden 
vallen, en in dit opzicht moet een geding 
voor het Hof van Justitie van de gebieden 
die zich benadeeld voelen, worden 
ingesteld om de Commissie te verplichten 
deze op te richten voor de gebieden die 
niet onder adviesraden vallen en die zich 
in feite gediscrimineerd voelen.

Or. fr

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
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 wordt 
gebracht en gehouden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

Or. fr
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
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 met het oog op 
duurzame instandhouding van de mariene 
biodiversiteit en ecologische 
levensvatbaarheid van de wateren.

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – 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) ongewenste vangsten van commerciële 
bestanden zoveel mogelijk te elimineren en 
geleidelijk toe te werken naar het 
aanlanden van alle vangsten van dergelijke 
bestanden of, indien dit niet mogelijk is, 
vaartuigen ten strengste te verplichten 
ongewenste vangsten te identificeren en te 
tellen alvorens deze in zee terug te gooien;

Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

visserijactiviteiten doeltreffend te laten 
verlopen in het kader van een rendabele en 
concurrerende visserijsector; hierbij dient 
in aanmerking te worden genomen dat de 
sociale stelsels niet op Europees niveau 
zijn geharmoniseerd;

Or. fr

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – 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 inkomsten voor 
degenen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten;

Or. fr

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – 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; 
hierbij dient steeds te worden gestreefd 
naar verticale governance op meerdere 
niveaus;

Or. fr
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– "maximale duurzame opbrengst": de
grootste hoeveelheid biomassa die 
gemiddeld op de lange termijn in de 
bestaande milieuomstandigheden uit een 
visbestand kan worden gewonnen zonder 
het voortplantingsproces en de 
ontwikkeling van het bestand aan te 
tasten;

Or. fr

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
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 andere dan de 
wateren van de ultraperifere gebieden 
zoals bepaald in artikel 349 van het 
verdrag. 

Or. fr

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

basislijnen van de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion 
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 kunnen aantonen dat 
zij traditioneel en onafgebroken al meer 
dan 50 jaar in die wateren vissen, en op 
voorwaarde dat die vaartuigen de 
traditioneel uitgeoefende 
visserijinspanning niet overschrijden. De 
lidstaten stellen de Commissie in kennis 
van de beperkingen die zij uit hoofde van 
dit lid hebben ingevoerd. 

Or. fr

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
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 gebieden niet in de weg te 
staan.

Or. fr
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
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. 

1. In het kader van de meerjarenplannen 
moet de visserijsterftecoëfficiënt zo 
worden aangepast dat deze ertoe bijdraagt 
alle bestanden boven een niveau te houden
of te brengen dat uiterlijk in 2017 de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren. 

Or. fr

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
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 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 nauwgezet worden 
geïdentificeerd, geregistreerd en geteld 
voordat ze in zee worden teruggegooid, en 
behalve wanneer zij als levend aas worden 
gebruikt:

Or. fr
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
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. 

Schrappen

Or. fr

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
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 
vangstmogelijkheden hebben gekregen, 
van toepassing zijn op de onder hun vlag 

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



PA\901563NL.doc 23/34 PE489.430v01-00

NL

varende vaartuigen. van toepassing zijn op de onder hun vlag 
varende vaartuigen. 

Or. fr

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
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.

Or. fr

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
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 
in hun wateren aanwezige bestanden 
waarvoor zij vangstmogelijkheden hebben 

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 
technische maatregelen met betrekking tot 
in hun wateren aanwezige bestanden 
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gekregen, van toepassing zijn op de onder 
hun vlag varende vaartuigen. De lidstaten 
zien erop toe dat deze technische 
maatregelen:

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. fr

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de doelstellingen helpen behalen die 
zijn vastgesteld in overeenkomstig artikel 
14 vastgestelde maatregelen; en

Or. fr

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
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. fr
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) niet de in het raamwerk van technische 
maatregelen vastgestelde doelstellingen 
helpen behalen. 

Or. fr

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
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.

Or. fr



PE489.430v01-00 26/34 PA\901563NL.doc

NL

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
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 
voert, of aan een natuurlijke of 
rechtspersoon met het oog op het gebruik 
ervan door een dergelijk vaartuig.
Overdraagbare visserijconcessies mogen
worden samengevoegd met het oog op 
collectief beheer door natuurlijke of 
rechtspersonen of door erkende 
producentenorganisaties. De lidstaten 
mogen de toegang tot overdraagbare 
visserijconcessies beperken op basis van 
transparante en objectieve criteria. 

4. Overdraagbare visserijconcessies 
worden samengevoegd met het oog op 
collectief beheer door natuurlijke of 
rechtspersonen, door erkende 
producentenorganisaties of door regionale 
organen voor visserijbeheer. De lidstaten 
mogen de toegang tot overdraagbare 
visserijconcessies beperken op basis van 
transparante en objectieve criteria. 

Or. fr

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
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 per kustlijn 
beheerde 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.

Or. fr
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
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. Overdraagbare visserijconcessies mogen 
in een lidstaat geheel of gedeeltelijk 
worden overgedragen tussen in aanmerking 
komende houders van dergelijke 
concessies via regionale organen voor 
visserijbeheer of binnen 
producentenorganisaties. In geen geval 
mag een dergelijke overdracht het 
voorwerp zijn van een uitwisseling van 
commerciële aard.

Or. fr

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen de overdracht van 
overdraagbare visserijconcessies 
reglementeren door voorwaarden vast te 
stellen voor de overdracht op basis van 

Schrappen
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transparante en objectieve criteria. 

Or. fr

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Leasing van individuele 

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

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

Or. fr

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
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.

Or. fr
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

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 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.

Or. fr

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
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 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). De EU laat de deelname in de 
betrokken ROVB's over aan de bevoegde 
regionale instanties en adviesraden voor 
de in artikel 349 van het verdrag bedoelde 
gebieden.

Or. fr
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
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.

Or. fr

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
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betrokken visbestanden boven een niveau 
blijven dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren. 

betrokken visbestanden boven een niveau 
blijven dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren en teneinde 
vissers uit derde landen die onder deze 
overeenkomsten vallen, te garanderen dat 
hun vangstcapaciteit hierdoor niet 
afneemt. 

Or. fr

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De overeenkomsten van de Unie 
voorzien in een verplichting om alle of 
een groot deel van de vangsten die zij in 
de wateren van derde landen die deze 
overeenkomsten hebben getekend, aan te 
landen in de havens van deze derde 
landen, teneinde actief deel te nemen aan 
hun ontwikkeling of de ontwikkeling van 
hun visserijsector. 

Or. fr

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ervoor te zorgen dat derde landen 
kustwachten oprichten die in staat zijn de 
bescherming van de wateren en de 
controle van vangsten door vaartuigen 
van de Unie die haar territoriale wateren 
bevissen, op zich te nemen.

Or. fr
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die betrekking 
hebben op in die bijlage op te nemen 
wijzigingen om de bevoegdheidszones te 
veranderen, nieuwe bevoegdheidszones 
voor adviesraden te creëren of nieuwe 
adviesraden op te richten. Indien een 
specifiek maritiem bekken onder geen 
enkele adviesraad valt, verplicht het Hof 
van Justitie de Commissie ertoe deze 
ontbrekende adviesraad op te richten, 
indien hem dit in dit opzicht wordt 
gevraagd door een lidstaat, een regio of 
een regionaal orgaan voor visserijbeheer.

Or. fr

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
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. 

Or. fr
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
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.

Or. fr

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
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. Derde landen ofwel 
organisaties die de visserijsector van het 
derde land vertegenwoordigen kunnen als 
waarnemers van het betrokken maritieme 
bekken worden aanvaard.

Or. fr

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - kolom 1 – regel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – kolom 2 – regel 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 Antillen-Guyana

Or. fr


