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Amendement 42
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 
850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1434/98 in 
samenhang met de aanlandingsplicht

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 
850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002, (EG) nr. 
1224/2009 en (EU) nr. 1380/2013 van de 
Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1434/98 in samenhang met de 
aanlandingsplicht

Or. en

Motivering

Volgens de Commissie is het juridisch gezien niet mogelijk om technische maatregelen in 
welke vorm dan ook op te nemen in regionale teruggooiplannen. Het niet kunnen opnemen 
van maatregelen zoals veranderingen in maaswijdten of tijdelijke plaatselijke sluitingen ter 
bescherming van jonge exemplaren brengt een doeltreffende uitvoering van de 
aanlandingsplicht in gevaar. Met dit amendement wordt gepoogd een oplossing te vinden 
voor dit scenario door wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1380/2013 van de Raad op te 
nemen.

Amendement 43
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 
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850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1434/98 in 
samenhang met de aanlandingsplicht

850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002, (EG) nr. 
1224/2009 en (EU) nr. 1380/2013 van de 
Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1434/98 in samenhang met de 
aanlandingsplicht

Or. en

Amendement 44
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Een kerndoelstelling van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] is de geleidelijke 
eliminatie van de teruggooi in alle EU-
visserijen middels de invoering van een 
aanlandingsplicht voor vangsten van 
soorten waarvoor vangstbeperkingen zijn 
vastgesteld en soorten in de Middellandse 
Zee waarvoor een minimummaat geldt. 
Om deze aanlandingsplicht in de praktijk te 
brengen, moeten sommige bepalingen van 
de vigerende verordeningen inzake 
technische maatregelen en controle die met 
de aanlandingsplicht in strijd zijn en 
vissers ertoe verplichten vis terug te 
gooien, worden ingetrokken of gewijzigd.

(1) Een van de kerndoelstellingen van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] is de 
geleidelijke eliminatie van de teruggooi in 
alle visserijen van de Unie middels de 
invoering van een aanlandingsplicht voor 
vangsten van soorten waarvoor 
vangstbeperkingen zijn vastgesteld en 
soorten in de Middellandse Zee waarvoor 
een minimummaat geldt. Om deze 
aanlandingsplicht in de praktijk te brengen, 
moeten sommige bepalingen van de 
vigerende verordeningen inzake technische 
maatregelen en controle die met de 
aanlandingsplicht in strijd zijn en vissers 
ertoe verplichten vis terug te gooien, 
worden ingetrokken of gewijzigd.

Or. fr

Amendement 45
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Verordening (EU) nr. 1380/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 december 2013 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en 
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 
2004/585/EG van de Raad moet worden 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

Verordening (EU) nr. 1380/2013 voorziet niet in de opneming van technische 
instandhoudingsmaatregelen in de uitvoering van regionale teruggooiplannen en dient 
dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Amendement 46
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Omdat de eliminatie van de 
teruggooi geleidelijk wordt ingevoerd, 
kunnen de nodige wijzigingen van enkele 
bepalingen in de vigerende verordeningen 
inzake technische maatregelen en 
controle ook geleidelijk worden toegepast, 
ook omdat de geleidelijke toepassing 
volgens de algemene beginselen van 
goede wetgeving vaker leidt tot correct 
opgestelde wetgeving.

Or. en



PE541.294v01-00 6/149 AM\1037605NL.doc

NL

Amendement 47
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Teneinde technische 
instandhoudingsmaatregelen op te nemen 
in de uitvoering van de regionale 
teruggooiplannen, dient Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 december 
2013 inzake het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en 
(EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) 
nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van 
de Raad en Besluit 2004/585/EG van de 
Raad te worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 48
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het wachten is nu op een nieuw 
raamwerk voor technische maatregelen dat 
in het kader van de hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 
zal worden ingesteld. Omdat het erg 
onwaarschijnlijk is dat het nieuwe 
raamwerk klaar zal zijn tegen begin 2015, 
wanneer de aanlandingsplicht voor het 
eerst wordt ingevoerd, is het passend
bepaalde elementen van de vigerende 
verordeningen inzake technische 
maatregelen te wijzigen of te schrappen 
zodat die verordeningen niet langer 

(2) Het wachten is nu op een nieuw 
raamwerk voor technische maatregelen,
ofschoon het al enige tijd geleden is dat de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) is aangenomen. Het 
valt te betreuren dat het erg 
onwaarschijnlijk is dat het nieuwe 
raamwerk begin 2015 klaar zal zijn, 
wanneer de aanlandingsplicht voor het 
eerst wordt ingevoerd; deze situatie maakt 
het noodzakelijk bepaalde elementen van 
de vigerende verordeningen inzake 
technische maatregelen te wijzigen of te 



AM\1037605NL.doc 7/149 PE541.294v01-00

NL

onverenigbaar zijn met de 
aanlandingsplicht.

schrappen zodat die verordeningen niet 
langer onverenigbaar zijn met de 
aanlandingsplicht.

Or. fr

Amendement 49
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het is noodzakelijk de huidige 
formulering van artikel 15, lid 6 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 te 
verduidelijken. Daarin is sprake van de 
mogelijkheid om strikt met de uitvoering 
van de aanlandingsplicht verband 
houdende technische maatregelen in de 
teruggooiplannen op te nemen, waardoor 
de selectiviteit kan worden vergroot en 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen zoveel mogelijk kunnen 
worden beperkt.

Or. fr

Amendement 50
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In het bijzonder moet, om de 
tenuitvoerlegging van de aanlandingsplicht 
te garanderen, Verordening (EG) 
nr. 850/98 van de Raad voor de 
instandhouding van de visbestanden via 
technische maatregelen voor de 
bescherming van jonge exemplaren van 

(3) In het bijzonder moet, om de 
tenuitvoerlegging van de aanlandingsplicht 
te garanderen, Verordening (EG) 
nr. 850/98 van de Raad voor de 
instandhouding van de visbestanden via 
technische maatregelen voor de 
bescherming van jonge exemplaren van 
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mariene organismen worden gewijzigd 
door voor te schrijven dat alle onbedoelde 
vangsten van onder de aanlandingsplicht 
vallende mariene organismen die de 
vastgestelde 
vangstsamenstellingspercentages 
overschrijden, worden aangeland en op de 
quota worden afgeboekt; door de 
minimummaten bij aanlanding van onder 
de aanlandingsplicht vallende mariene 
organismen te vervangen door minimale 
instandhoudingsreferentiegroottes; en door 
voor te schrijven dat alle onbedoelde 
vangsten van mariene organismen die de 
maximale bijvangstpercentages in 
specifieke gebieden, in specifieke perioden 
en voor specifieke types vistuig 
overschrijden, worden aangeland en op de 
quota worden afgeboekt.

mariene organismen worden gewijzigd 
door voor te schrijven dat alle onbedoelde 
vangsten van onder de aanlandingsplicht 
vallende mariene organismen die de 
vastgestelde 
vangstsamenstellingspercentages 
overschrijden, worden aangeland en dat 
alle onbedoelde vangsten van onder de 
aanlandingsplicht vallende mariene 
organismen die de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte halen 
op de quota worden afgeboekt; door de 
minimummaten bij aanlanding van onder 
de aanlandingsplicht vallende mariene 
organismen te vervangen door minimale 
instandhoudingsreferentiegroottes; en door 
voor te schrijven dat alle onbedoelde 
vangsten van mariene organismen die de 
maximale bijvangstpercentages in 
specifieke gebieden, in specifieke perioden 
en voor specifieke types vistuig 
overschrijden, worden aangeland en dat 
alle onbedoelde vangsten van mariene 
organismen die de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte halen
op de quota worden afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voorts moeten met het oog op de 
rechtszekerheid sommige bepalingen met 
betrekking tot een gebiedssluiting in 
ICES-sector VIb om jonge schelvis te 
beschermen, worden gewijzigd.

Schrappen

Or. en

Amendement 52
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voorts moeten met het oog op de 
rechtszekerheid sommige bepalingen met 
betrekking tot een gebiedssluiting in 
ICES-sector VIb om jonge schelvis te 
beschermen, worden gewijzigd.

Schrappen

Or. it

Amendement 53
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voorts moeten met het oog op de 
rechtszekerheid sommige bepalingen met 
betrekking tot een gebiedssluiting in ICES-
sector VIb om jonge schelvis te 
beschermen, worden gewijzigd.

(4) Voorts moeten, teneinde het vissen op 
wijde mantel met een passende 
maaswijdte toe te staan in gebied VIa en 
met het oog op de rechtszekerheid 
sommige bepalingen met betrekking tot 
een gebiedssluiting in ICES-sector VIb om 
jonge schelvis te beschermen, worden 
gewijzigd.
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Or. en

Motivering

Vanwege het herstelplan voor kabeljauw is het verboden op wijde mantel te vissen in een deel 
van gebied VIa, tenzij een maaswijdte van de kuil van 120 mm wordt gebruikt. Met deze 
maaswijdte is het niet mogelijk om wijde mantels te vangen. De geschikte maaswijdte 
hiervoor is 80 mm.

Amendement 54
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voorts moeten met het oog op de 
rechtszekerheid sommige bepalingen met 
betrekking tot een gebiedssluiting in ICES-
sector VIb om jonge schelvis te 
beschermen, worden gewijzigd.

(4) Voorts moeten, teneinde het vissen op 
wijde mantel met een passende 
maaswijdte toe te staan in gebied VIa en 
met het oog op de rechtszekerheid 
sommige bepalingen met betrekking tot 
een gebiedssluiting in ICES-sector VIb om 
jonge schelvis te beschermen, worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 55
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 2187/2005 
betreffende de instandhouding door middel 
van technische maatregelen van de 
visbestanden in de Oostzee, de Belten en 
de Sont, tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1434/98 en tot intrekking van 

(5) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 2187/2005 
betreffende de instandhouding door middel 
van technische maatregelen van de 
visbestanden in de Oostzee, de Belten en 
de Sont, tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1434/98 en tot intrekking van 
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Verordening (EG) nr. 88/98 worden 
gewijzigd door voor te schrijven dat alle 
onbedoelde vangsten van onder de 
aanlandingsplicht vallende mariene 
organismen in de Oostzee die de 
vastgestelde 
vangstsamenstellingspercentages 
overschrijden, worden aangeland en op de 
quota worden afgeboekt; door de 
minimummaten bij aanlanding van onder 
de aanmeldingsplicht vallende mariene 
organismen te vervangen door minimale 
instandhoudingsreferentiegroottes; en door 
de vangst van zalm en zeeforel in 
specifieke perioden en specifieke gebieden, 
behalve met kommen, te verbieden.

Verordening (EG) nr. 88/98 worden 
gewijzigd door voor te schrijven dat alle 
onbedoelde vangsten van onder de 
aanlandingsplicht vallende mariene 
organismen in de Oostzee die de 
vastgestelde 
vangstsamenstellingspercentages 
overschrijden, worden aangeland en dat 
alle onbedoelde vangsten van onder de 
aanlandingsplicht vallende mariene 
organismen die de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte halen
op de quota worden afgeboekt; door de 
minimummaten bij aanlanding van onder 
de aanmeldingsplicht vallende mariene 
organismen te vervangen door minimale 
instandhoudingsreferentiegroottes; en door 
de vangst van zalm en zeeforel in 
specifieke perioden en specifieke gebieden, 
behalve met kommen, te verbieden.

Or. fr

Amendement 56
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 254/2002 tot 
vaststelling van maatregelen voor 2002 
voor het herstel van het kabeljauwbestand 
in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) 
worden gewijzigd door voor te schrijven 
dat in de trawlvisserij op wijde mantel alle 
onbedoelde vangsten van onder de 
aanlandingsplicht vallende mariene 
organismen die de toegestane 
bijvangstpercentages overschrijden, 
worden aangeland en op de quota worden 
afgeboekt.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Deze overweging heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht waarvan de aanvangsdatum 
is vastgesteld op 1 januari 2015.

Amendement 57
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 2347/2002 tot 
vaststelling van bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot diepzeebestanden en 
bij de visserij daarop in acht te nemen 
voorschriften worden gewijzigd door voor 
te schrijven dat alle vangsten van 
diepzeesoorten worden aangeland en op 
de quota worden afgeboekt.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze overweging heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht waarvan de aanvangsdatum 
is vastgesteld op 1 januari 2015.

Amendement 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 

Schrappen
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Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 
nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 
nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 
nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 
nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (de 
"controleverordening") worden gewijzigd 
teneinde de monitoring van de 
aanlandingsplicht te verzekeren. Daartoe 
dienen vismachtigingen van toepassing te 
zijn in visserijen waarvoor een 
aanlandingsplicht geldt; gegevens over de 
vangsten van alle soorten moeten worden 
geregistreerd zonder drempelwaarde voor 
het gewicht; gegevens over vangsten van 
vis kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte dienen 
afzonderlijk te worden geregistreerd; 
gezien de moeilijkheid om aan boord van 
een vissersvaartuig de exacte omvang van 
kleine vangsten vast te stellen, dient voor 
de ramingen van kleine vangsten in 
logboeken en aangiften van overlading 
een grotere tolerantiemarge te gelden; er 
moeten regels inzake elektronische 
monitoring op afstand (REM) worden 
vastgesteld voor de registratie van 
gegevens ter bewaking van de 
aanlandingsplicht op zee; er moeten 
regels inzake de gescheiden opslag van 
vangsten en de controle op het 
vermarkten van vis kleiner dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte worden 
vastgesteld; en de voorwaarden voor het 
inzetten van met controle belaste 
waarnemers bij de monitoring moeten 
worden omschreven.
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Or. en

Amendement 59
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 
2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 
nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 
2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 
1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 
nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (de 
"controleverordening") worden gewijzigd 
teneinde de monitoring van de 
aanlandingsplicht te verzekeren. Daartoe 
dienen vismachtigingen van toepassing te 
zijn in visserijen waarvoor een 
aanlandingsplicht geldt; gegevens over de 
vangsten van alle soorten moeten worden 
geregistreerd zonder drempelwaarde voor 
het gewicht; gegevens over vangsten van 
vis kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte dienen 
afzonderlijk te worden geregistreerd; 
gezien de moeilijkheid om aan boord van 
een vissersvaartuig de exacte omvang van 
kleine vangsten vast te stellen, dient voor 
de ramingen van kleine vangsten in 
logboeken en aangiften van overlading een 
grotere tolerantiemarge te gelden; er 
moeten regels inzake elektronische 

(10) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 
2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 
nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 
2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 
1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 
nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (de 
"controleverordening") worden gewijzigd 
teneinde de monitoring van de 
aanlandingsplicht te verzekeren. De 
vangsten van alle soorten moeten worden 
geregistreerd vanaf een drempelwaarde 
voor het gewicht van 50 kg; gegevens over 
vangsten van vis kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte dienen 
afzonderlijk te worden geregistreerd; 
gezien de moeilijkheid om aan boord van 
een vissersvaartuig de exacte omvang van 
kleine vangsten vast te stellen, dient voor 
de ramingen van kleine vangsten in 
logboeken en aangiften van overlading een 
grotere tolerantiemarge te gelden; de 
bevoegdheden van de lidstaten inzake 
monitoring en controle dienen te worden 
geëerbiedigd ter bewaking van de 
aanlandingsplicht op zee; er moeten regels 
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monitoring op afstand (REM) worden 
vastgesteld voor de registratie van 
gegevens ter bewaking van de 
aanlandingsplicht op zee; er moeten regels 
inzake de gescheiden opslag van vangsten 
en de controle op het vermarkten van vis 
kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte worden 
vastgesteld; en de voorwaarden voor het 
inzetten van met controle belaste 
waarnemers bij de monitoring moeten 
worden omschreven.

inzake de gescheiden opslag van vangsten 
en de controle op het vermarkten van vis 
kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte worden 
vastgesteld; en de voorwaarden voor het 
inzetten van met controle belaste 
waarnemers bij de monitoring moeten 
worden omschreven.

Or. it

Amendement 60
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 
nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 
nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 
nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 
nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (de 
"controleverordening ") worden gewijzigd
teneinde de monitoring van de 
aanlandingsplicht te verzekeren. Daartoe 
dienen vismachtigingen van toepassing te 
zijn in de visserijen waarvoor een 
aanlandingsplicht geldt; gegevens over de 

(10) Om de tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht te garanderen, moet 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 
nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 
nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 
nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 
nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (de 
"controleverordening ") worden gewijzigd 
teneinde de monitoring van de 
aanlandingsplicht te verzekeren. Gegevens 
over de vangsten van alle soorten moeten 
worden geregistreerd vanaf een
drempelwaarde van 50 kg levend gewicht; 
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vangsten van alle soorten moeten worden 
geregistreerd zonder drempelwaarde voor 
het gewicht; gegevens over vangsten van 
vis kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte dienen 
afzonderlijk te worden geregistreerd; 
gezien de moeilijkheid om aan boord van 
een vissersvaartuig de exacte omvang van 
kleine vangsten vast te stellen, dient voor 
de ramingen van kleine vangsten in 
logboeken en aangiften van overlading een 
grotere tolerantiemarge te gelden; er 
moeten regels inzake elektronische 
monitoring op afstand (REM) worden 
vastgesteld voor de registratie van 
gegevens ter bewaking van de 
aanlandingsplicht op zee; er moeten regels 
inzake de gescheiden opslag van vangsten 
en de controle op het vermarkten van vis 
kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte worden 
vastgesteld; en de voorwaarden voor het 
inzetten van met controle belaste 
waarnemers bij de monitoring moeten 
worden omschreven.

gegevens over vangsten van vis kleiner dan 
de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte dienen 
afzonderlijk te worden geregistreerd; 
gezien de moeilijkheid om aan boord van 
een vissersvaartuig de exacte omvang van 
kleine vangsten vast te stellen, dient voor 
de ramingen van kleine vangsten in 
logboeken en aangiften van overlading een 
grotere tolerantiemarge te gelden; er 
moeten regels inzake elektronische 
monitoring op afstand (REM) worden 
vastgesteld voor de registratie van 
gegevens ter bewaking van de 
aanlandingsplicht op zee; er moeten regels 
inzake de gescheiden opslag van vangsten 
en de controle op het vermarkten van vis 
kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte worden 
vastgesteld; en de voorwaarden voor het 
inzetten van met controle belaste 
waarnemers bij de monitoring moeten 
worden omschreven.

Or. fr

Motivering

Met een drempel van 50 kg is het mogelijk zeer kleine vangsten, die geen wetenschappelijke 
waarde hebben maar wel een aanzienlijke hoeveelheid extra werk voor de vissers met zich 
meebrengen, buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het totale vangstvolume.

Amendement 61
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is absoluut noodzakelijk 
ervoor te zorgen dat de technische en 
menselijke controlemiddelen verenigbaar 
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zijn met het arbeidsrecht, het portretrecht 
en het recht op de bescherming van de 
privacy van zeelieden.

Or. fr

Amendement 62
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Omdat teruggooi een aanzienlijke 
verspilling vormt en een ongunstig effect 
heeft op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en 
mariene ecosystemen, en omdat de 
algemene naleving van de 
aanlandingsplicht door de exploitanten
cruciaal is voor het succes ervan, moeten 
schendingen van de aanlandingsplicht als 
een ernstige inbreuk worden aangemerkt. 
De invoering van de aanlandingsplicht in 
combinatie met bepaalde nieuwe regels 
voor de flexibiliteit van quota tussen de 
jaren maakt een aanpassing van de regels 
inzake de verlaging van quota en 
visserijinspanningen noodzakelijk.

(11) Omdat de teruggooiplicht die uit de 
huidige wetgeving voortvloeit een 
aanzienlijke verspilling vormt en de 
onbedoelde vangsten een ongunstig effect 
hebben op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en 
mariene ecosystemen, en omdat de 
algemene naleving van de 
aanlandingsplicht door de exploitanten 
cruciaal is voor het succes ervan, moeten 
schendingen van de aanlandingsplicht bij 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening worden aangemerkt als een 
eenvoudige inbreuk en twee jaar na de 
inwerkingtreding als een ernstige inbreuk. 
De invoering van de aanlandingsplicht in 
combinatie met bepaalde nieuwe regels 
voor de flexibiliteit van quota tussen de 
jaren maakt een aanpassing van de regels 
inzake de verlaging van quota en 
visserijinspanningen noodzakelijk.

Or. fr

Motivering

Men moet de bedrijfstak de tijd te geven om zich aan te passen en wel beseffen dat de 
betrokken beroepsbeoefenaars in deze tweejarige periode zonder het te willen fouten kunnen 
maken.
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Amendement 63
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Omdat teruggooi een aanzienlijke 
verspilling vormt en een ongunstig effect 
heeft op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en 
mariene ecosystemen, en omdat de 
algemene naleving van de 
aanlandingsplicht door de exploitanten 
cruciaal is voor het succes ervan, moeten 
schendingen van de aanlandingsplicht als 
een ernstige inbreuk worden aangemerkt. 
De invoering van de aanlandingsplicht in 
combinatie met bepaalde nieuwe regels 
voor de flexibiliteit van quota tussen de 
jaren maakt een aanpassing van de regels 
inzake de verlaging van quota en 
visserijinspanningen noodzakelijk.

(11) Omdat teruggooi een aanzienlijke 
verspilling vormt en een ongunstig effect 
heeft op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en 
mariene ecosystemen, en omdat de 
algemene naleving van de 
aanlandingsplicht door de exploitanten 
cruciaal is voor het succes ervan, moeten 
schendingen van de aanlandingsplicht als 
een ernstige inbreuk worden 
aangemerkt. Gezien de fundamentele 
veranderingen voor de vissers dient 
evenwel te worden voorzien in een 
aanpassingsperiode van twee jaar 
alvorens schendingen van de 
aanlandingsplicht als een ernstige 
inbreuk aan te merken. De invoering van 
de aanlandingsplicht in combinatie met 
bepaalde nieuwe regels voor de flexibiliteit 
van quota tussen de jaren maakt een 
aanpassing van de regels inzake de 
verlaging van quota en 
visserijinspanningen noodzakelijk.

Or. it

Amendement 64
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Verordeningen (EG) nr. 850/98, 
(EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, 
(EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, 
(EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 

(12) De Verordeningen (EG) nr. 850/98, 
(EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, 
(EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 
van de Raad moeten derhalve 
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van de Raad moeten derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om de twee verordeningen te wijzigen die geen betrekking hebben op de 
soorten die per 1 januari 2015 moeten worden aangeland.

Amendement 65
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk -1 – artikel -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1380/2013
Artikel 15 – lid 6

Huidige tekst Amendement

Hoofdstuk -1

Basisverordening

Artikel -1

Wijziging van Verordening (EU) nr. 
1380/2013

Verordening (EU) nr. 1380/2013 wordt 
als volgt gewijzigd:

artikel 15, inleidende formule en lid 6, 
komt als volgt te luiden:

6. Indien voor de betrokken visserij geen 
meerjarenplan of geen beheersplan is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van deze 
verordening, die op tijdelijke basis en voor 
een termijn van ten hoogste drie jaar, een 
specifiek teruggooiplan vastleggen waarin 
de in lid 5, onder a) tot en met e), van dit 
artikel bedoelde specificaties zijn vervat. 
De lidstaten kunnen overeenkomstig artikel 

"6. Indien voor de betrokken visserij geen 
meerjarenplan of geen beheersplan is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van deze 
verordening, die op tijdelijke basis en voor 
een termijn van ten hoogste drie jaar, een 
specifiek teruggooiplan vastleggen waarin 
de in lid 5, onder a) tot en met e), van dit 
artikel bedoelde specificaties zijn vervat en 
indien nodig technische maatregelen te 
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18 van deze verordening samenwerken bij 
het opstellen van een dergelijk plan, met 
als doel dat de Commissie dergelijke 
handelingen vaststelt of een voorstel 
indient volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

nemen zoals beschreven in artikel 7, lid 2, 
onder a) tot en met e) van de onderhavige 
verordening, op voorwaarde dat deze 
maatregelen een betere selectiviteit 
mogelijk maken en onbedoelde vangsten 
in de mate van het mogelijke helpen 
voorkomen en beperken. De lidstaten 
kunnen overeenkomstig artikel 18 van deze 
verordening samenwerken bij het opstellen 
van een dergelijk plan, met als doel dat de 
Commissie dergelijke handelingen vaststelt 
of een voorstel indient volgens de gewone 
wetgevingsprocedure."

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk om samen met de juridische diensten van de Commissie, de Raad en het 
Parlement duidelijkheid te scheppen over de vraag of de technische maatregelen in verband 
met de strikte uitvoering van de aanlandingsplicht in de teruggooiplannen opgenomen kunnen 
worden. In afwachting van een dergelijke verduidelijking stelt uw rapporteur dit amendement 
voor.

Amendement 66
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk – 1 – artikel -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1380/2013
Artikel 15 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

Hoofdstuk -1

Basisverordening

Artikel -1

Wijziging van Verordening (EU) nr. 
1380/2013

Verordening (EU) nr. 1380/2013 wordt 
als volgt gewijzigd:

Artikel 15, lid 6, komt als volgt te luiden:

6. Indien voor de betrokken visserij geen "6. Indien voor de betrokken visserij geen 
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meerjarenplan of geen beheersplan is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van deze 
verordening, die op tijdelijke basis en voor 
een termijn van ten hoogste drie jaar, een 
specifiek teruggooiplan vastleggen waarin 
de in lid 5, onder a) tot en met e), van dit 
artikel bedoelde specificaties zijn vervat. 
De lidstaten kunnen overeenkomstig artikel 
18 van deze verordening samenwerken bij 
het opstellen van een dergelijk plan, met 
als doel dat de Commissie dergelijke 
handelingen vaststelt of een voorstel 
indient volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

meerjarenplan of geen beheersplan is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van deze verordening om
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van deze 
verordening, die op tijdelijke basis en voor 
een termijn van ten hoogste drie jaar, een 
specifiek teruggooiplan vastleggen waarin 
de in lid 5, onder a) tot en met e), van dit 
artikel bedoelde specificaties zijn vervat en 
om, indien noodzakelijk, technische 
maatregelen als bedoeld in artikel 7, lid 2, 
onder a) tot en met e), van deze 
verordening vast te stellen, mits deze 
maatregelen een verbetering van de 
selectiviteit en het zo veel mogelijk 
vermijden en reduceren van ongewenste 
vangsten vergemakkelijken. De lidstaten 
kunnen overeenkomstig artikel 18 van deze 
verordening samenwerken bij het opstellen 
van een dergelijk plan, met als doel dat de 
Commissie dergelijke handelingen vaststelt 
of een voorstel indient volgens de gewone 
wetgevingsprocedure."

Or. en

Motivering

Volgens de Commissie is het juridisch gezien niet mogelijk om technische maatregelen in 
welke vorm dan ook op te nemen in regionale teruggooiplannen. Het niet kunnen opnemen 
van maatregelen zoals veranderingen in maaswijdten of tijdelijke plaatselijke sluitingen ter 
bescherming van jonge exemplaren brengt een doeltreffende uitvoering van de 
aanlandingsplicht in gevaar. Met dit amendement wordt gepoogd een oplossing te vinden 
voor dit scenario door wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1380/2013 op te nemen.

Amendement 67
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk – 1 – artikel -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1380/2013
Artikel 15 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk -1

Basisverordening

Artikel -1

Wijziging van Verordening (EU) nr. 
1380/2013

Verordening (EU) nr. 1380/2013 wordt 
als volgt gewijzigd:

Artikel 15, lid 6, komt als volgt te luiden:

6. Indien voor de betrokken visserij geen 
meerjarenplan of geen beheersplan is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van deze 
verordening, die op tijdelijke basis en voor 
een termijn van ten hoogste drie jaar, een 
specifiek teruggooiplan vastleggen waarin 
de in lid 5, onder a) tot en met e), van dit 
artikel bedoelde specificaties zijn vervat. 
De lidstaten kunnen overeenkomstig artikel 
18 van deze verordening samenwerken bij 
het opstellen van een dergelijk plan, met 
als doel dat de Commissie dergelijke 
handelingen vaststelt of een voorstel 
indient volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

"6. Indien voor de betrokken visserij geen 
meerjarenplan of geen beheersplan is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van deze verordening om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van deze 
verordening, die op tijdelijke basis en voor 
een termijn van ten hoogste drie jaar, een 
specifiek teruggooiplan vastleggen waarin 
de in lid 5, onder a) tot en met e), van dit 
artikel bedoelde specificaties zijn vervat en 
om, indien noodzakelijk, technische 
maatregelen als bedoeld in artikel 7, lid 2, 
onder a) tot en met e), van deze 
verordening vast te stellen, mits deze 
maatregelen een verbetering van de 
selectiviteit en het zo veel mogelijk 
vermijden en reduceren van ongewenste 
vangsten vergemakkelijken. De lidstaten 
kunnen overeenkomstig artikel 18 van deze 
verordening samenwerken bij het opstellen 
van een dergelijk plan, met als doel dat de 
Commissie dergelijke handelingen vaststelt 
of een voorstel indient volgens de gewone 
wetgevingsprocedure."

Or. en

Amendement 68
Diane Dodds, Ian Duncan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 3 wordt het volgende punt 
i) toegevoegd:

Schrappen

"i) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

Or. en

Motivering

Een specifieke definitie van "onbedoelde vangsten" is niet nodig, omdat alles nu onder het 
teruggooiverbod zal worden aangeland. Bovendien kan het woord "onbedoelde" 
problematisch zijn, omdat dit zeer subjectief is.

Amendement 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 3 wordt het volgende punt 
i) toegevoegd:

Schrappen

"i) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

Or. en
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Amendement 70
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"i) "onbedoelde vangst": incidentele vangst
van mariene organismen die in de gegeven 
omstandigheden niet mogen worden 
bevist."

"i) "onbedoelde vangst": incidentele vangst 
van mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 van toepassing is."

Or. it

Motivering

De formulering is te algemeen. Onbedoelde vangsten moeten nauwkeurig worden 
gedefinieerd.

Amendement 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

Schrappen

"Het bevissen van enige in de bijlagen I 
tot en met V genoemde soort met een 
maaswijdte waarin in die bijlagen voor die 
soort niet is voorzien, is verboden."

Or. en
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Motivering

Het teruggooiverbod is op zich al de sterkste stimulans voor het streven naar meer 
selectiviteit. Derhalve moet dit worden verwijderd. In gevallen waarin maaswijdten moeten 
worden bepaald, dient dit slechts op regionaal niveau te gebeuren.

Amendement 72
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea is aanvoer 
niet verboden wanneer niet aan de in 
bijlage X vastgestelde bepalingen kan 
worden voldaan als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

In afwijking van de eerste alinea is aanvoer 
niet verboden wanneer niet aan de in 
bijlage X vastgestelde bepalingen kan 
worden voldaan als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en als het gaat om vis 
die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
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Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea is 
aanvoer niet verboden wanneer niet aan 
de in bijlage X vastgestelde bepalingen 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is. Die 
onbedoelde vangsten worden aangeland 
en op de quota afgeboekt.

In afwijking van de eerste alinea zijn de 
regels met betrekking tot de 
vangstsamenstelling als vastgesteld in 
bijlage X bij deze verordening niet van 
toepassing op uitsluitend die visserijen die 
vanaf 1 januari 2015 overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 onder de aanlandingsplicht 
vallen.

Or. en

Motivering

Het teruggooiverbod dat op 1 januari 2015 van kracht wordt, geldt slechts voor bepaalde 
soorten. Voor deze soorten vervallen de regels met betrekking tot de vangstsamenstelling, 
aangezien deze vissers ertoe verplichten de vis terug te gooien wanneer zij het 
samenstellingspercentage overschrijden.

Amendement 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea is 
aanvoer niet verboden, wanneer niet aan 
de in bijlage X vastgestelde bepalingen 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 

In afwijking van de eerste alinea gelden de 
voorschriften betreffende de 
samenstelling van de vangsten in de 
bijlagen I tot en met V bij deze 
verordening niet voor de visserijtakken die 
per 1 januari 2015 onder de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vallen.
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afgeboekt.

Or. de

Amendement 75
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 4 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea is aanvoer 
niet verboden wanneer niet aan de in de 
bijlagen I tot en met V vastgestelde 
bepalingen kan worden voldaan als gevolg 
van onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is. Die 
onbedoelde vangsten worden aangeland en 
op de quota afgeboekt.

In afwijking van de eerste alinea is aanvoer 
niet verboden wanneer niet aan de in de 
bijlagen I tot en met V vastgestelde 
bepalingen kan worden voldaan als gevolg 
van onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is. Die 
onbedoelde vangsten worden aangeland en 
als het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c
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Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 4 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea is 
aanvoer niet verboden wanneer niet aan 
de in de bijlagen I tot en met V 
vastgestelde bepalingen kan worden 
voldaan als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen 
waarop de aanlandingsplicht
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is. Die 
onbedoelde vangsten worden aangeland 
en op de quota afgeboekt.

In afwijking van de eerste alinea zijn de 
regels met betrekking tot de 
vangstsamenstelling als vastgesteld in
bijlagen I tot en met V bij deze 
verordening niet van toepassing op 
uitsluitend die visserijen die vanaf 1 
januari 2015 overeenkomstig artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
onder de aanlandingsplicht vallen.

Or. en

Motivering

Het teruggooiverbod dat op 1 januari 2015 van kracht wordt, geldt slechts voor bepaalde 
soorten. Voor deze soorten vervallen de regels met betrekking tot de vangstsamenstelling, 
aangezien deze vissers ertoe verplichten de vis terug te gooien wanneer zij het 
samenstellingspercentage overschrijden.

Amendement 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 4 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea is 
aanvoer niet verboden, wanneer niet aan 
de in bijlage X vastgestelde bepalingen 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 

In afwijking van de eerste alinea gelden de 
voorschriften betreffende de 
samenstelling van de vangsten in bijlage 
X bij deze verordening niet voor de 
visserijtakken die per 1 januari 2015 
onder de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 vallen.
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worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

Or. de

Amendement 78
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) Aan artikel 7, lid 5, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Schrappen

"De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer voor de schaaldieren van de 
soort Pandalus een aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] geldt. Het is 
evenwel verboden die schaaldieren te 
bevissen met netten als bedoeld in de 
eerste alinea die niet met de in die alinea 
bedoelde voorzieningen zijn uitgerust. Met 
dergelijke netten verkregen onbedoelde 
vangsten worden aangeland en op de 
quota afgeboekt."

Or. fr

Motivering

Deze alinea heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht die ingaat in januari 2015.

Amendement 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 7 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) Aan artikel 7, lid 5, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Schrappen

"De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer voor de schaaldieren van de 
soort Pandalus een aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] geldt. Het is 
evenwel verboden die schaaldieren te 
bevissen met netten als bedoeld in de 
eerste alinea die niet met de in die alinea 
bedoelde voorzieningen zijn uitgerust. Met 
dergelijke netten verkregen onbedoelde 
vangsten worden aangeland en op de 
quota afgeboekt."

Or. en

Amendement 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan artikel 7, lid 5 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Schrappen

"De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer voor de schaaldieren van de 
soort Pandalus een aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] geldt. Het is 
evenwel verboden die schaaldieren te 
bevissen met netten als bedoeld in de 
eerste alinea die niet met de in die alinea 
bedoelde voorzieningen zijn uitgerust. Met 
dergelijke netten verkregen onbedoelde 
vangsten worden aangeland en op de 
quota afgeboekt."
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Or. de

Amendement 81
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Aan artikel 10 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

Schrappen

"In afwijking van de eerste alinea, 
onder b), is het aan boord houden en 
aanvoeren niet verboden wanneer het 
minimumpercentage aan tweekleppige 
weekdieren niet kan worden gehaald als 
gevolg van onbedoelde vangsten van 
mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
[xxxx] van toepassing is. Die onbedoelde 
vangsten worden aangeland en op de 
quota afgeboekt."

Or. fr

Motivering

Deze alinea heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht die ingaat in januari 2015.

Amendement 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Aan artikel 10 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

Schrappen

"In afwijking van de eerste alinea, 
onder b), is het aan boord houden en 
aanvoeren niet verboden wanneer het 
minimumpercentage aan tweekleppige 
weekdieren niet kan worden gehaald als 
gevolg van onbedoelde vangsten van 
mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
[xxxx] van toepassing is. Die onbedoelde 
vangsten worden aangeland en op de 
quota afgeboekt."

Or. en

Amendement 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Aan artikel 10 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

Schrappen

"In afwijking van de eerste alinea, onder 
b), is het aan boord houden en aanvoeren 
niet verboden wanneer het 
minimumpercentage aan tweekleppige 
weekdieren niet kan worden gehaald als 
gevolg van onbedoelde vangsten van 
mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig artikel 
15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."
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Or. de

Amendement 84
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea, onder a), 
is het gebruik of het aan boord houden van 
verankerde kieuwnetten, warnetten of 
schakels niet verboden wanneer de onder 
a) gestelde voorwaarde niet kan worden 
nageleefd als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

In afwijking van de eerste alinea, onder a), 
is het gebruik of het aan boord houden van 
verankerde kieuwnetten, warnetten of 
schakels niet verboden wanneer de onder 
a) gestelde voorwaarde niet kan worden 
nageleefd als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en als het gaat om vis 
die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 11 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea, onder a), 
is het gebruik of het aan boord houden 
van verankerde kieuwnetten, warnetten of 
schakels niet verboden wanneer de onder 
a) gestelde voorwaarde niet kan worden 
nageleefd als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen 
waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

In afwijking van de eerste alinea, onder a), 
zijn de regels met betrekking tot de 
vangstsamenstelling als vastgesteld in 
bijlage X bij deze verordening niet van 
toepassing op uitsluitend die visserijen die 
vanaf 1 januari 2015 overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr.
1380/2013 onder de aanlandingsplicht 
vallen.

Or. en

Motivering

Het teruggooiverbod dat op 1 januari 2015 van kracht wordt, geldt slechts voor bepaalde 
soorten. Voor deze soorten vervallen de regels met betrekking tot de vangstsamenstelling, 
aangezien deze vissers ertoe verplichten de vis terug te gooien wanneer zij het 
samenstellingspercentage overschrijden.

Amendement 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea, onder a), 
is het gebruik of het aan boord houden 
van verankerde kieuwnetten, warnetten of 
schakels niet verboden wanneer de onder 
a) gestelde voorwaarde niet kan worden 
nageleefd als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen 
waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 

In afwijking van de eerste alinea, onder a),
gelden de voorschriften betreffende de 
samenstelling van de vangsten in de 
bijlagen VI en VII bij deze verordening 
niet voor de visserijtakken die per 
1 januari 2015 onder de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vallen.
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Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

Or. de

Amendement 87
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheden gevangen mariene 
organismen die de in artikel 20, lid 2, 
artikel 21, lid 2, artikel 22, lid 2, onder b), 
artikel 27, lid 2, artikel 29 quinquies, lid 5, 
onder d), lid 6, onder d), en lid 7, onder c), 
artikel 29 octies, lid 2, artikel 34 ter, lid 3, 
onder c), en lid 11, en de bijlagen I tot en 
met VII, X en XI toegestane percentages 
overschrijden en waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aangeland en op 
de quota afgeboekt.

2. De hoeveelheden gevangen mariene 
organismen die de in artikel 20, lid 2, 
artikel 21, lid 2, artikel 22, lid 2, onder b), 
artikel 27, lid 2, artikel 29 quinquies, lid 5, 
onder d), lid 6, onder d), en lid 7, onder c), 
artikel 29 octies, lid 2, artikel 34 ter, lid 3, 
onder c), en lid 11, en de bijlagen I tot en 
met VII, X en XI toegestane percentages 
overschrijden en waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aangeland en als 
het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.
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Amendement 88
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van vissersvaartuigen 
er zorg voor dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om 
de tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De kapiteins van vaartuigen kunnen er niet zorg voor dragen dat zij over quota beschikken 
die toereikend zijn om de tijdens hun reis te verwachten vangstsamenstelling te dekken. 
Vanwege de aard van de visserijactiviteit vallen nu eenmaal onmogelijk voorspellingen te 
doen over het volume dat tijdens een zeereis zal worden gevangen.

Amendement 89
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van vissersvaartuigen 
er zorg voor dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om 

Schrappen
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de tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken.

Or. en

Motivering

De kapiteins van vaartuigen kunnen er niet zorg voor dragen dat zij over quota beschikken 
die toereikend zijn om de tijdens hun reis te verwachten vangstsamenstelling te dekken. 
Vanwege de aard van de visserijactiviteit vallen nu eenmaal onmogelijk voorspellingen te 
doen over het volume dat tijdens een zeereis zal worden gevangen.

Amendement 90
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van vissersvaartuigen 
er zorg voor dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om 
de tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken."

Schrappen

Or. it

Motivering

Door de aard van visserijactiviteiten is het onmogelijk om voorspellingen te doen over de 
volumes die tijdens een visreis zullen worden gevangen.

Amendement 91
Diane Dodds, Ian Duncan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van vissersvaartuigen 
er zorg voor dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om 
de tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Omdat vanwege het teruggooiverbod de gehele vangst wordt aangeland, hebben de regels met 
betrekking tot de vangstsamenstelling geen betekenis meer. Bovendien kunnen kapiteins de 
samenstelling van hun toekomstige vangst niet voorafgaande aan de visreis garanderen.

Amendement 92
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van vissersvaartuigen 
er zorg voor dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om 
de tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken.

3. De kapiteins van vissersvaartuigen 
vermijden te vissen in gebieden met een 
hoge dichtheid van een bepaalde soort, 
wanneer zij niet over quota beschikken 
die toereikend zijn om die soort op de 
markt te mogen brengen.
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Or. fr

Motivering

Het is onmogelijk om iemand bij wet te dwingen iets toe te doen dat een op de toekomst 
gerichte prognose is. Het voorgestelde amendement is beter afgestemd op de praktijk. 
Bovendien moet de bewijslast bij de controle liggen.

Amendement 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van vissersvaartuigen 
er zorg voor dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om 
de tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken.

Schrappen

Or. de

Amendement 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van vissersvaartuigen 

3. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
trachten de kapiteins van vissersvaartuigen 
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er zorg voor dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om de 
tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken.

ervoor te zorgen dat zij voor visbestanden 
waarvoor vangstbeperkingen gelden, over 
quota beschikken die toereikend zijn om de 
tijdens die visreis te verwachten 
vangstsamenstelling en de toegestane 
percentages te dekken."

Or. en

Amendement 95
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig artikel 
15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] niet 
van toepassing is, mogen niet aan boord 
worden gehouden, noch worden 
overgeladen, aangeland, vervoerd, 
opgeslagen, verkocht, uitgestald of te koop 
aangeboden, maar moeten onmiddellijk in 
zee worden teruggezet.

1. In de gebieden 1, 2, 3 en 4 is het 
verboden aan een quotaregeling 
onderworpen soorten die legaal kunnen 
worden aangeland, tijdens 
visserijactiviteiten terug te gooien, behalve 
bij visserijmethoden, zoals ambachtelijke 
ringzegenvisserij, waarvan is bewezen dat 
het overlevingspercentage bij het 
teruggooien zeer hoog is door toepassing 
van het sleepproces.

Or. es

Amendement 96
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 mag 
ondermaatse sardine, ansjovis, bokvis en 
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makreel die is gevangen om als levend aas 
te worden gebruikt, aan boord worden 
gehouden, op voorwaarde dat ervoor 
wordt gezorgd dat de vissen in leven 
blijven.

Or. es

Amendement 97
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Onverminderd lid 1 en 1 bis mag 10 
% van het levend gewicht van de totale 
vangsten van ondermaatse sardine, 
ansjovis, haring, horsmakreel, makreel en 
bokvis worden aangeland voor verkoop 
voor rechtstreekse menselijke consumptie. 
Het maximum van 10 % mag tijdens het 
overladen, de aanlanding, het vervoer, de 
opslag, de uitstalling en de verkoop niet 
worden overschreden.

Voor het verwezenlijken van de 
doelstelling van artikel 7, lid 1, onder b), 
van Verordening (EU) nr. 1379/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
zorgen de producentenorganisaties er in 
de overeenkomstig artikel 28 van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 door hen 
ingediende productie- en 
afzetprogramma’s voor dat de aanlanding 
van de in dit lid bedoelde mariene 
organismen niet leidt tot de ontwikkeling 
van activiteiten die specifiek gericht zijn 
op het vangen van deze organismen, 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), 
en artikel 28 van Verordening (EU) nr. 
1379/2013.

De lidstaten zien er middels controles 
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overeenkomstig artikel 28, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 op toe 
dat de producentenorganisaties de in de 
eerste alinea bedoelde verplichting 
nakomen.

Or. es

Amendement 98
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden, aangeland en op de quota 
afgeboekt. Zij worden niet voor menselijke 
consumptie verkocht, uitgestald of te koop 
aangeboden.

2. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden en aangeland. Zij worden niet 
voor menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden. Als zij 
eenmaal zijn aangeland, is de kapitein 
van het schip niet meer verantwoordelijk 
voor de opslag van deze vangsten of voor 
het zoeken van afzetmarkten hiervoor.

Or. fr

Motivering

Gezien het feit dat er grote onzekerheid heerst op de afzetmarkten waar de ondermaatse 
mariene organismen worden aangeland en dat de kapiteins van de schepen geen enkel 
voordeel hebben bij die aanlandingen, is het raadzaam om opeenhoping van deze organismen 
op de kaden te voorkomen en te verduidelijken vanaf welk moment dit probleem in geen geval 
meer de verantwoordelijkheid van de vissers is.

Amendement 99
Renata Briano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden, aangeland en op de quota 
afgeboekt. Zij worden niet voor menselijke 
consumptie verkocht, uitgestald of te koop 
aangeboden."

2. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden, aangeland en op de quota 
afgeboekt. Zij worden niet voor menselijke 
consumptie verkocht, uitgestald of te koop 
aangeboden."

Onverminderd de eerste alinea van 
onderhavig lid mogen sardines, 
ansjovissen, horsmakrelen en makrelen 
die niet de vereiste grootte hebben en 
worden gevangen om als levend aas te 
dienen, aan boord worden gehouden, mits 
ze in leven worden gehouden. 

Or. it

Motivering

De aangelande vangsten die niet in de handel mogen worden gebracht (met name jonge vis) 
mogen niet voor menselijke consumptie worden bestemd.

Amendement 100
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig artikel 

2. In de gebieden 1, 2, 3 en 4 geldt een 
verbod op het terugzetten van makreel, 
haring of horsmakreel voordat het net 
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15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is, worden aan boord 
gehouden, aangeland en op de quota 
afgeboekt. Zij worden niet voor 
menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden.

volledig is binnengehaald indien zulks tot 
een verlies van dode of stervende vissen 
leidt, behalve bij visserijmethoden, zoals 
ambachtelijke ringzegenvisserij, waarvan 
is bewezen dat het overlevingspercentage 
bij het terugzetten zeer hoog is door 
toepassing van het sleepproces.

Or. es

Amendement 101
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden, aangeland en op de quota 
afgeboekt. Zij worden niet voor 
menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden.

2. Wat betreft ondermaatse mariene 
organismen die behoren tot soorten 
waarvoor de aanlandingsplicht geldt, is
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 van toepassing. Artikel 2, lid 2, 
onder h), van Verordening (EG) nr. 
1069/2009 en de overeenkomstige 
uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 142/2011 zijn daarop niet van 
toepassing.

Or. de

Amendement 102
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor het verwezenlijken van de 



AM\1037605NL.doc 45/149 PE541.294v01-00

NL

doelstelling van artikel 7, lid 1, onder b), 
van Verordening (EU) nr. 1379/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
zorgen de producentenorganisaties er in 
de overeenkomstig artikel 28 van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 door hen 
ingediende productie- en 
afzetprogramma’s voor dat de aanvoer 
van de in lid 2 bedoelde mariene 
organismen niet leidt tot de ontwikkeling 
van activiteiten die specifiek gericht zijn 
op het vangen van deze organismen, 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), 
en artikel 28 van Verordening (EU) nr. 
1379/2013.

De lidstaten zien er middels controles 
overeenkomstig artikel 28, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 op toe 
dat de producentenorganisaties de in de 
eerste alinea bedoelde verplichting 
nakomen.

Onverminderd het voorafgaande mag 10 
% van het levend gewicht van de totale 
vangsten van ondermaatse sardine, 
ansjovis, haring, horsmakreel, makreel en 
bokvis worden aangeland voor verkoop 
voor rechtstreekse menselijke consumptie. 
Het maximum van 10 % mag tijdens het 
overladen, de aanlanding, het vervoer, de 
opslag, de uitstalling en de verkoop niet 
worden overschreden.

Or. es

Amendement 103
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met ingang van ...* publiceert de 
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Commissie een analyse van de markt van 
de ondermaatse mariene organismen 
waarin zij de eventuele zwakke plekken en 
de begunstigden van deze markt in kaart 
brengt en met het oog hierop een 
evaluatie maakt van de ontwikkelingen op 
het gebied van de selectiviteit van de 
vloten.

___________

*PB: Gelieve de datum in te voegen: twee 
jaar na de datum van publicatie van 
Verordening (EU) nr. [ xxxx ] in het PB.

Or. fr

Amendement 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op sardine, ansjovis, haring, 
horsmakreel en makreel, voor maximaal 
10 % van het levend gewicht van de totale 
vangsten die van elk van die soorten aan 
boord worden gehouden. Het percentage 
ondermaatse sardine, ansjovis, haring, 
horsmakreel en makreel wordt berekend 
ten opzichte van het levend gewicht van de 
totale hoeveelheid mariene organismen 
die na sortering of bij aanvoer aan boord 
is. De percentages mogen worden 
berekend aan de hand van een of meer 
representatieve monsters. Het maximum 
van 10 % mag tijdens het overladen, de 
aanlanding, het vervoer, de opslag, de 
uitstalling en de verkoop niet worden 
overschreden.
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Or. en

Amendement 105
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De bepalingen in lid 1 en 2 zijn niet 
van toepassing op sardine, ansjovis, 
haring, horsmakreel en makreel, waarbij 
de beperking geldt dat niet meer dan 10% 
van het levend gewicht van de totale 
vangsten aan boord uit elk van deze 
soorten mag bestaan; Het percentage 
ondermaatse sardine, ansjovis, haring, 
horsmakreel en makreel wordt berekend 
ten opzichte van het levend gewicht van de 
totale hoeveelheid mariene organismen 
die na sortering of bij aanvoer aan boord 
is. De percentages mogen worden 
berekend aan de hand van een of meer 
representatieve monsters. Het maximum 
van 10 % mag tijdens het overladen, de 
aanvoer, het vervoer, de opslag, de 
uitstalling en de verkoop niet worden 
overschreden;

Or. fr

Motivering

Het is voor kleine en middelgrote vaartuigen praktisch onmogelijk om deze soorten aan boord 
of op de kade te sorteren. Ter illustratie: een kilo ansjovis kan uit wel 80 exemplaren bestaan. 
Het is niet mogelijk om sorteermachines aan boord te hebben en het sorteren op de kade is 
buitensporig duur en bovendien erg tijdrovend voor verse vis. Daarom moet deze flexibiliteit 
worden behouden. Het bestaansrecht daarvan staat namelijk los van de aanlandingsplicht.

Amendement 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
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Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 19 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op ondermaatse sardine, 
ansjovis, horsmakreel of makreel die is 
gevangen om te worden gebruikt als 
levend aas dat aan boord mag worden 
gehouden, op voorwaarde dat ervoor 
wordt gezorgd dat de vissen in leven 
blijven.

Or. en

Amendement 107
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer op haring de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
lid 1 vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort te bevissen in 
de in dat lid genoemde geografische 
gebieden en periodes. Onbedoelde 
vangsten van haring worden aangeland en 
op de quota afgeboekt.

4. Wanneer op haring de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
lid 1 vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort te bevissen in 
de in dat lid genoemde geografische 
gebieden en periodes. Onbedoelde 
vangsten van haring worden aangeland en 
als het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.

Or. fr
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Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 108
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 20 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer op haring de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
de eerste alinea vastgestelde verbod op het 
aanlanden en aan boord houden ervan niet 
van toepassing. Het is evenwel verboden 
die soort te bevissen in de in dat lid 
genoemde geografische zone en 
tijdvakken. Onbedoelde vangsten van 
haring worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

Wanneer op haring de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
de eerste alinea vastgestelde verbod op het 
aanlanden en aan boord houden ervan niet 
van toepassing. Het is evenwel verboden 
die soort te bevissen in de in dat lid 
genoemde geografische zone en 
tijdvakken. Onbedoelde vangsten van 
haring worden aangeland en als het gaat 
om vis die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 109
Isabelle Thomas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer op sprot de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
lid 1 vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort te bevissen in 
de in dat lid genoemde geografische 
gebieden en periodes. Onbedoelde 
vangsten van sprot worden aangeland en 
op de quota afgeboekt.

3. Wanneer op sprot de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
lid 1 vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort te bevissen in 
de in dat lid genoemde geografische 
gebieden en periodes. Onbedoelde 
vangsten van sprot worden aangeland en 
als het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers extra tijd te besteden aan de sortering 
terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen gerechtvaardigd 
is.

Amendement 110
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer op makreel de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 

Wanneer op makreel de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
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de eerste alinea vastgestelde verbod op het 
aan boord houden ervan niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soort te bevissen in het in die alinea 
genoemde geografisch gebied. Onbedoelde 
vangsten van makreel worden aangeland en 
op de quota afgeboekt.

de eerste alinea vastgestelde verbod op het 
aan boord houden ervan niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soort te bevissen in het in die alinea 
genoemde geografisch gebied. Onbedoelde 
vangsten van makreel worden aangeland en 
als het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 111
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer op ansjovis de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
de eerste alinea vastgestelde verbod op het 
aan boord houden ervan niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soort te bevissen met het vistuig en in de 
geografische zone die in die alinea worden 
genoemd. Onbedoelde vangsten van 
ansjovis worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

Wanneer op ansjovis de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
de eerste alinea vastgestelde verbod op het 
aan boord houden ervan niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soort te bevissen met het vistuig en in de 
geografische zone die in die alinea worden
genoemd. Onbedoelde vangsten van 
ansjovis worden aangeland en als het gaat 
om vis die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.
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Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 112
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer op kever de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
lid 1 vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort te bevissen met 
het vistuig en in de geografische zone die 
in dat lid worden genoemd. Onbedoelde 
vangsten van kever worden aangeland en 
op de quota afgeboekt.

3. Wanneer op kever de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, is het in 
lid 1 vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort te bevissen met 
het vistuig en in de geografische zone die 
in dat lid worden genoemd. Onbedoelde 
vangsten van kever worden aangeland en 
als het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.
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Amendement 113
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer op zandspieringen de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aanlanden en 
aan boord houden ervan niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soort te bevissen in het in die alinea 
genoemde geografisch gebied. Onbedoelde 
vangsten van zandspieringen worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

1. Wanneer op zandspieringen de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aanlanden en 
aan boord houden ervan niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soort te bevissen in het in die alinea
genoemde geografisch gebied. Onbedoelde 
vangsten van zandspiering worden 
aangeland en als het gaat om vis die groter 
is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quater
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18) Artikel 29 quater komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"Artikel 29 quater

Rockall-schelvisbox in ICES-deelgebied 
VI

1. Iedere vorm van visserij, met 
uitzondering van de visserij met de beug, 
is verboden in het gebied dat wordt 
ingesloten door loxodromen die 
achtereenvolgens de punten met de 
onderstaande geografische coördinaten 
met elkaar verbinden (gemeten volgens 
het WGS84-coördinatensysteem):

– 57o00' NB, 15o00' WL

– 57o00' NB, 14o00' WL

– 56o30' NB, 14o00' WL

– 56o30' NB, 15o00' WL

– 57o00' NB, 15o00' WL."

Or. en

Motivering

Rockall-schelvis houdt geen verband met de aanlandingsplicht.

Amendement 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Artikel 29 quater komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"Artikel 29 quater
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Rockall-schelvisbox in ICES-deelgebied 
VI

1. Iedere vorm van visserij, met 
uitzondering van de visserij met de beug, 
is verboden in het gebied dat wordt 
ingesloten door loxodromen die 
achtereenvolgens de punten met de 
onderstaande geografische coördinaten 
met elkaar verbinden (gemeten volgens 
het WGS84-coördinatensysteem):

– 57o00' NB, 15o00' WL

– 57o00' NB, 14o00' WL

– 56o30' NB, 14o00' WL

– 56o30' NB, 15o00' WL

– 57o00' NB, 15o00' WL.”

Or. de

Amendement 116
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter a
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quinquies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vis- of 
schelpdiersoorten de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, wordt de 
onder b) gestelde voorwaarde vervangen 
door de voorwaarde dat die vis- of 
schelpdiersoorten niet doelgericht worden 
bevist. Onbedoelde vangsten van dergelijke 
vissen of schelpdieren worden aangeland 
en op de quota afgeboekt.

3. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vis- of 
schelpdiersoorten de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, wordt de 
onder b) gestelde voorwaarde vervangen 
door de voorwaarde dat die vis- of 
schelpdiersoorten niet doelgericht worden 
bevist. Onbedoelde vangsten van dergelijke 
vissen of schelpdieren worden aangeland 
en als het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, worden 
deze vissoorten in vermindering gebracht 
op de quota.
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.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter a
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quinquies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vis- of 
schelpdiersoorten de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is, wordt de onder b) gestelde 
voorwaarde vervangen door de 
voorwaarde dat die vis- of 
schelpdiersoorten niet doelgericht worden 
bevist. Onbedoelde vangsten van 
dergelijke vissen of schelpdieren worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

3. De vangst van de soorten waarvoor per 
1 januari 2015 overeenkomstig de 
aanlandingsplicht van artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
vangstbeperkingen gelden, worden 
aangeland en op de quota afgeboekt. Het 
gericht bevissen van de niet in de eerste 
alinea, onder b), genoemde soorten is 
evenwel verboden.

Or. en

Motivering

Dit dient uitsluitend van toepassing te zijn op die soorten die vallen onder de eerste fase van 
het teruggooiverbod vanaf 1 januari 2015.
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Amendement 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter a
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quinquies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vis- of 
schelpdiersoorten de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is, wordt de onder b) gestelde 
voorwaarde vervangen door de 
voorwaarde dat die vis- of 
schelpdiersoorten niet doelgericht worden 
bevist. Onbedoelde vangsten van 
dergelijke vissen of schelpdieren worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

3. Onbedoelde vangsten van de soorten 
waarop per 1 januari 2015 de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 van toepassing is, worden 
aangeland en op de quota afgeboekt. Het 
gericht bevissen van de niet onder b) 
genoemde soorten is evenwel verboden.

Or. de

Amendement 119
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quinquies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vissoorten de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, wordt de onder b) 
gestelde voorwaarde vervangen door de 
voorwaarde dat die vissoorten niet 
doelgericht worden bevist. Onbedoelde 
vangsten van dergelijke vis worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

4. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vissoorten de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, wordt de onder b) 
gestelde voorwaarde vervangen door de 
voorwaarde dat die vissoorten niet 
doelgericht worden bevist. Onbedoelde 
vangsten van dergelijke vissen worden 
aangeland en als het gaat om vis die groter 
is dan de minimale 
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instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quinquies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vis- of 
schelpdiersoorten de aanlandingsplicht
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, wordt 
de onder b) gestelde voorwaarde 
vervangen door de voorwaarde dat die vis-
of schelpdiersoorten niet doelgericht 
worden bevist. Onbedoelde vangsten van 
dergelijke vissen of schelpdieren worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

4. Onbedoelde vangsten van de soorten 
waarop per 1 januari 2015 de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 van toepassing is, worden 
aangeland en op de quota afgeboekt. Het 
gericht bevissen van de niet onder b) 
genoemde soorten is evenwel verboden.

Or. de

Amendement 121
Deirdre Clune

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 850/98.
Artikel 29 quinquies – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aan artikel 29 quinquies wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"4 bis. In afwijking van lid 1 is de visserij 
op wijde mantels (Aequipecten 
opercularis) toegestaan op voorwaarde 
dat:

a) het gebruikte vistuig gespecialiseerde 
bordentrawls zijn die zijn ontworpen om 
het vangen van vis te voorkomen (een 
hoofdlijn op een diepte van 60 cm);

b) het vistuig een paneel met vierkante 
mazen omvat als omschreven in bijlage 
XIV quater;

c) het vistuig is vervaardigd met een 
minimummaaswijdte van 80 mm;

d) de aan boord gehouden vangst in 
gewicht ten minste voor 90 % uit wijde 
mantels (Aequipecten opercularis) 
bestaat.

Als de in een enkele trek gevangen 
hoeveelheid kabeljauw meer dan 1,5 % 
van de totale vangst bedraagt, moet het 
vaartuig zich ten minste twee zeemijl van 
alle posities die het tijdens de vorige trek 
heeft ingenomen verwijderen alvorens 
verder te vissen."

Or. en

Amendement 122
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quinquies – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aan artikel 29 quinquies wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"4 bis. In afwijking van lid 1 is de visserij 
op wijde mantels (Aequipecten 
opercularis) toegestaan op voorwaarde 
dat:

a) het gebruikte vistuig gespecialiseerde 
bordentrawls zijn die zijn ontworpen om 
het vangen van vis te voorkomen (een 
hoofdlijn op een diepte van 60 cm); 

b) het vistuig is vervaardigd met een 
minimummaaswijdte van 80 mm;

c) de aan boord gehouden vangst in 
gewicht ten minste voor 90 % uit wijde 
mantels (Aequipecten opercularis) 
bestaat."

Or. en

Amendement 123
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 quinquies – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aan artikel 29 quinquies wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"4 bis. In afwijking van lid 1 is de visserij 
op wijde mantels (Aequipecten 
opercularis) toegestaan op voorwaarde 
dat:

a) het gebruikte vistuig gespecialiseerde 
bordentrawls zijn die zijn ontworpen om 
het vangen van vis te voorkomen (een 
hoofdlijn op een diepte van 60cm);

b) het vistuig is vervaardigd met een 
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minimummaaswijdte van 80 mm;

c) de aan boord gehouden vangst in 
gewicht ten minste voor 90 % uit wijde 
mantels (Aequipecten opercularis) 
bestaat."

Or. en

Motivering

Vanwege het herstelplan voor kabeljauw, is het verboden op wijde mantel te vissen in een 
deel van gebied VIa, tenzij een maaswijdte van de kuil van 120 mm wordt gebruikt. Met deze 
maaswijdte is het niet mogelijk om wijde mantels te vangen. De geschikte maaswijdte 
hiervoor is 80 mm.

Amendement 124
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vissoorten de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, wordt de onder b) 
gestelde voorwaarde vervangen door de 
voorwaarde dat die vissoorten niet 
doelgericht worden bevist. Onbedoelde 
vangsten van dergelijke vis worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

2. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vissoorten de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, wordt de onder b) 
gestelde voorwaarde vervangen door de 
voorwaarde dat die vissoorten niet 
doelgericht worden bevist. Onbedoelde 
vangsten van dergelijke vissen worden 
aangeland en als het gaat om vis die groter 
is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
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exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer op de in de eerste alinea, 
onder b), genoemde vissoorten de 
aanlandingsplicht overeenkomstig
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, wordt de onder b) 
gestelde voorwaarde vervangen door de 
voorwaarde dat die vissoorten niet 
doelgericht worden bevist. Onbedoelde 
vangsten van dergelijke vis worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

2. De vangst van de soorten waarvoor per 
1 januari 2015 overeenkomstig de 
aanlandingsplicht van artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
vangstbeperkingen gelden, worden 
aangeland en op de quota afgeboekt. Het 
gericht bevissen van de niet in de eerste 
alinea, onder b), genoemde soorten is 
evenwel verboden.

Or. en

Motivering

Dit dient uitsluitend van toepassing te zijn op die soorten die vallen onder de eerste fase van 
het teruggooiverbod vanaf 1 januari 2015.

Amendement 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer op de in de eerste alinea, 2. Onbedoelde vangsten van de soorten 
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onder b), genoemde vis- of 
schelpdiersoorten de aanlandingsplicht
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is, wordt 
de onder b) gestelde voorwaarde 
vervangen door de voorwaarde dat die vis-
of schelpdiersoorten niet doelgericht 
worden bevist. Onbedoelde vangsten van 
dergelijke vissen of schelpdieren worden 
aangeland en op de quota afgeboekt.

waarop per 1 januari 2015 de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 van toepassing is, worden 
aangeland en op de quota afgeboekt. Het 
gericht bevissen van de niet onder b) 
genoemde soorten is evenwel verboden.

Or. de

Amendement 127
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 septies – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) In artikel 29 septies wordt het 
volgende lid 1 bis ingevoegd:

Schrappen

"1 bis. Wanneer op blauwe leng de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
[xxxx] van toepassing is, is het in lid 1 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Tijdens 
de periode en in de gebieden die in dat lid 
worden genoemd, is het bevissen van die 
soort evenwel verboden. Onbedoelde 
vangsten van blauwe leng worden 
aangeland en op de quota afgeboekt."

Or. fr

Motivering

Dit lid heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht die ingaat in januari 2015.
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Amendement 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 septies – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 29 septies wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:

Schrappen

"1 bis. Wanneer op blauwe leng de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
[xxxx] van toepassing is, is het in lid 1 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Tijdens 
de periode en in de gebieden die in dat lid 
worden genoemd, is het bevissen van die 
soort evenwel verboden. Onbedoelde 
vangsten van blauwe leng worden 
aangeland en op de quota afgeboekt."

Or. en

Motivering

Blauwe leng valt niet onder de eerste fase van het teruggooiverbod van 1 januari 2015.

Amendement 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 850/98
Artikel 29 septies – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. In artikel 29 septies wordt het 
volgende lid 1 bis ingevoegd:

Schrappen

"Wanneer op blauwe leng de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
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[xxxx] van toepassing is, is het in lid 1 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Tijdens 
de periode en in de gebieden die in dat lid 
worden genoemd, is het bevissen van die 
soort evenwel verboden. Onbedoelde 
vangsten van blauwe leng worden 
aangeland en op de quota afgeboekt."

Or. de

Amendement 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 850/98 
Artikel 48 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 48 bis

Onverminderd artikel 15, lid 6, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van die verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van die 
verordening ter wijziging van de 
bepalingen als opgenomen in artikelen 4, 
7, 11, 19 ter, 28, 29, 29 ter, 29 quinquies, 
29 sexies, 29 septies, 30, 31 bis, 34 bis, 34 
ter en 34 quater van deze verordening, op 
voorwaarde dat zij verenigbaar zijn met de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, en noodzakelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de 
aanlandingsplicht als bedoeld onder lid 15 
van die verordening."

Or. en
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Motivering

Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of technische maatregelen wel mogen worden 
opgenomen in een gedelegeerde handeling die uitvoering geeft aan regionale 
teruggooiplannen. Dit amendement is nodig om rechtszekerheid te bieden ten aanzien van de 
opneming van technische maatregelen in regionale teruggooiplannen. Indien maatregelen 
zoals wijziging van de maaswijdte (opdat ondermaatse vis kan ontsnappen) of tijdelijke 
sluiting van gebieden ter bevordering van de overlevingskansen van concentraties jonge vis 
niet kunnen worden opgenomen, zou dit een ernstige ondermijning opleveren voor het 
doeltreffend implementeren van de aanlandingsplicht.

Amendement 131
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 2 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 2 wordt het volgende punt 
p) toegevoegd:

Schrappen

"p) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

Or. en

Motivering

Het is niet meer nodig te voorzien in een specifieke definitie van "onbedoelde vangst" omdat 
krachtens het teruggooiverbod nu alles moet worden aangeland.

Amendement 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 2 – letter p
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 2 wordt het volgende punt 
p) toegevoegd:

Schrappen

"p) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

Or. en

Motivering

Het is niet meer nodig te voorzien in een specifieke definitie van "onbedoelde vangst" omdat 
krachtens het teruggooiverbod nu alles moet worden aangeland.

Amendement 133
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 2 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"p) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

"p) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 van toepassing is."

Or. it

Amendement 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 2 bis

Het is toegestaan gebruik te maken van 
trawls voorzien van een zeeflap en andere 
soorten bijzonder selectief vistuig die zijn 
goedgekeurd op grond van de in artikel 
11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1342/2008 van de Raad (het 
kabeljauwplan) gestelde voorwaarden."

Or. en

Motivering

Dergelijke vistuigen hebben gelijkwaardige selectiviteitskenmerken als de vistuigen die 
krachtens de uitvoeringsverordening zijn toegestaan. Hun onbedoelde uitsluiting van 
Verordening (EU) nr. 737/2012 bleek problematisch te zijn voor de transzonale visserij op 
langoestines (Nephrops) die tussen de Keltische en de Ierse zee plaatsvindt.

Amendement 135
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van de eerste alinea zijn het 
aan boord houden en het aanlanden niet 
verboden indien niet aan de in die alinea 
vastgestelde voorwaarden kan worden 
voldaan als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

3. In afwijking van de eerste alinea zijn het 
aan boord houden en het aanlanden niet 
verboden indien niet aan de in die alinea 
vastgestelde voorwaarden kan worden 
voldaan als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en als het gaat om vis 
die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
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quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 136
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan de 
in die alinea bedoelde voorwaarden kan 
worden voldaan als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

6. In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan de 
in die alinea bedoelde voorwaarden kan 
worden voldaan als gevolg van onbedoelde 
vangsten van mariene organismen waarop 
de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en als het gaat om vis 
die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.
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Amendement 137
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onbedoelde vangsten van mariene 
organismen die de in de bijlagen II en III 
vastgestelde toegestane percentages 
overschrijden en waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aangeland en op 
de quota afgeboekt.

1. Onbedoelde vangsten van mariene 
organismen die de in de bijlagen II en III 
vastgestelde toegestane percentages 
overschrijden en waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aangeland en als 
het gaat om vis die groter is dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 138
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 

Schrappen
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dragen de kapiteins van alle 
vissersvaartuigen er zorg voor dat zij voor 
visbestanden waarvoor vangstbeperkingen 
gelden, over quota beschikken die 
toereikend zijn om de te verwachten 
vangstsamenstelling en de in de bijlagen 
II en III vastgestelde percentages te 
dekken.

Or. en

Motivering

De kapiteins van vaartuigen kunnen er niet zorg voor dragen dat zij over quota beschikken 
die toereikend zijn om de tijdens hun reis te verwachten vangstsamenstelling te dekken. 
Vanwege de aard van de visserijactiviteit vallen nu eenmaal onmogelijk voorspellingen te 
doen over het volume dat tijdens een zeereis zal worden gevangen.

Amendement 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van alle 
vissersvaartuigen er zorg voor dat zij voor 
visbestanden waarvoor vangstbeperkingen 
gelden, over quota beschikken die 
toereikend zijn om de te verwachten 
vangstsamenstelling en de in de bijlagen 
II en III vastgestelde percentages te 
dekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De regels inzake vangstsamenstelling zijn overbodig geworden, omdat krachtens het 
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teruggooiverbod de volledige vangst moet worden aangeland. Bovendien kan een kapitein van 
een vaartuig voorafgaand aan een visreis nooit garanties geven over de samenstelling van 
zijn toekomstige vangst.

Amendement 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van alle 
vissersvaartuigen er zorg voor dat zij voor 
visbestanden waarvoor vangstbeperkingen 
gelden, over quota beschikken die 
toereikend zijn om de te verwachten 
vangstsamenstelling en de in de bijlagen 
II en III vastgestelde percentages te 
dekken.

Schrappen

Or. de

Amendement 141
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens zij tijdens een gegeven visreis 
in enig beheersgebied beginnen te vissen, 
dragen de kapiteins van alle
vissersvaartuigen er zorg voor dat zij voor 
visbestanden waarvoor vangstbeperkingen 
gelden, over quota beschikken die 
toereikend zijn om de te verwachten 

2. De kapiteins van vissersvaartuigen 
vermijden te vissen in gebieden met een 
hoge dichtheid van een bepaalde soort, 
wanneer zij niet over quota beschikken die 
toereikend zijn om die soort op de markt te 
mogen te brengen.
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vangstsamenstelling en de in de bijlagen 
II en III vastgestelde percentages te 
dekken.

Or. fr

Motivering

Het is onmogelijk om iemand bij wet te dwingen iets toe te doen dat een op de toekomst 
gerichte prognose is. Het voorgestelde amendement is beter afgestemd op de praktijk. 
Bovendien moet de bewijslast bij de controle liggen.

Amendement 142
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden, aangeland en op de quota 
afgeboekt. Zij worden niet voor menselijke 
consumptie verkocht, uitgestald of te koop 
aangeboden.

3. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden en aangeland. Zij worden niet 
voor menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden. Als zij 
eenmaal zijn aangeland, is de kapitein 
van het schip niet meer verantwoordelijk 
voor de opslag van deze vangsten of voor 
het zoeken van afzetmarkten hiervoor.

Or. fr

Motivering

Gezien het feit dat er grote onzekerheid heerst op de afzetmarkten waar de ondermaatse 
mariene organismen worden aangeland en dat de kapiteins van de schepen geen enkel 
voordeel hebben bij die aanlandingen, is het raadzaam om opeenhoping van deze organismen 
op de kaden te voorkomen en te verduidelijken vanaf welk moment dit probleem in geen geval 
meer de verantwoordelijkheid van de vissers is.
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Amendement 143
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ondermaatse mariene organismen die 
behoren tot soorten waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden, aangeland en op de quota 
afgeboekt. Zij worden niet voor 
menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden.

3. Wat betreft ondermaatse mariene 
organismen die behoren tot soorten 
waarvoor de aanlandingsplicht geldt, is
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 van toepassing. Artikel 2, lid 2, 
onder h), van Verordening (EG) nr. 
1069/2009 en de overeenkomstige 
uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 142/2011 zijn daarop niet van 
toepassing.

Or. de

Amendement 144
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer op zalm (Salmo salar) of 
zeeforel (Salmo trutta) de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden van deze soorten niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soorten te bevissen in de in die alinea 
genoemde geografische gebieden en 
periodes. Onbedoelde vangsten van zalm 

1. Wanneer op zalm (Salmo salar) of 
zeeforel (Salmo trutta) de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden van deze soorten niet van 
toepassing. Het is evenwel verboden die 
soorten te bevissen in de in die alinea 
genoemde geografische gebieden en 
periodes. Onbedoelde vangsten van zalm 
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(Salmo salar) of zeeforel (Salmo trutta) 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt.

(Salmo salar) of zeeforel (Salmo trutta) 
worden aangeland en als het gaat om vis 
die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2187/2005
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 28 bis

Onverminderd artikel 15, lid 6, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 18 van die verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 46 van die 
verordening aan te nemen tot wijziging 
van de bepalingen als opgenomen in 
artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18 bis, 20, 
21 en 22 van deze verordening, op 
voorwaarde dat zij verenigbaar zijn met de 
doelstellingen die zijn opgenomen in 
artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, en noodzakelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de 
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aanlandingsplicht als bedoeld onder lid 15 
van die verordening."

Or. en

Motivering

Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of technische maatregelen wel mogen worden 
opgenomen in een gedelegeerde handeling die uitvoering geeft aan regionale 
teruggooiplannen. Dit amendement is nodig om rechtszekerheid te bieden ten aanzien van de 
opneming van technische maatregelen in regionale teruggooiplannen. Indien maatregelen als 
wijziging van de maaswijdte (opdat ondermaatse vis kan ontsnappen) of tijdelijke sluiting van 
gebieden ter bevordering van de overlevingskansen van concentraties jonge vis niet kunnen 
worden opgenomen, zou dit een ernstige ondermijning opleveren voor het doeltreffend 
implementeren van de aanlandingsplicht.

Amendement 146
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt 18) toegevoegd:

Schrappen

"18) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

Or. en

Motivering

Het is niet meer nodig te voorzien in een specifieke definitie van "onbedoelde vangst" omdat 
krachtens het teruggooiverbod nu alles moet worden aangeland. Bovendien kan een kapitein 
van een vaartuig voorafgaand aan een visreis nooit garanties geven over de samenstelling 
van zijn toekomstige vangst.
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Amendement 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt 18) toegevoegd:

Schrappen

"18) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

Or. en

Motivering

Het is niet meer nodig te voorzien in een specifieke definitie van "onbedoelde vangst" omdat 
krachtens het teruggooiverbod nu alles moet worden aangeland.

Amendement 148
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1– punt 1
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"18) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

"18) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 van toepassing is."

Or. it
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Amendement 149
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onbedoelde vangsten van ondermaatse 
mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden en aangeland. Zij worden niet 
voor menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden.

Onbedoelde vangsten van ondermaatse 
mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden en aangeland. Zij worden niet 
voor menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden. Als zij 
eenmaal zijn aangeland, is de kapitein 
van het schip niet meer verantwoordelijk 
voor de opslag van deze vangsten of voor 
het zoeken van afzetmarkten hiervoor.

Or. fr

Motivering

Gezien het feit dat er grote onzekerheid heerst op de afzetmarkten waar de ondermaatse 
mariene organismen worden aangeland en dat de kapiteins van de schepen geen enkel 
voordeel hebben bij die aanlandingen, is het raadzaam om opeenhoping van deze organismen 
op de kaden te voorkomen en te verduidelijken vanaf welk moment dit probleem in geen geval 
meer de verantwoordelijkheid van de vissers is.

Amendement 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onbedoelde vangsten van ondermaatse 
mariene organismen waarop de 

Onbedoelde vangsten van ondermaatse 
mariene organismen waarop per 15 januari 
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aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx]
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden en aangeland. Zij worden niet 
voor menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden.

2013 de aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 van toepassing is, namelijk 
met pelagisch vistuig gevangen sardine, 
ansjovis, makreel en horsmakreel, worden 
aan boord gehouden en aangeland. Zij 
worden niet voor menselijke consumptie 
verkocht, uitgestald of te koop aangeboden.

Or. en

Motivering

Er moet worden aangegeven welke soorten er per 1 januari 2015 in de Middellandse Zee 
onder de eerste fase van het teruggooiverbod vallen.

Amendement 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onbedoelde vangsten van ondermaatse 
mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx]
van toepassing is, worden aan boord 
gehouden en aangeland. Zij worden niet 
voor menselijke consumptie verkocht, 
uitgestald of te koop aangeboden.

Onbedoelde vangsten van ondermaatse 
mariene organismen waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 van toepassing is, namelijk 
met pelagisch vistuig gevangen sardine, 
ansjovis, makreel en horsmakreel, worden 
aan boord gehouden en aangeland. Zij 
worden niet voor menselijke consumptie 
verkocht, uitgestald of te koop aangeboden.

Or. de

Amendement 152
Renata Briano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Lid 3 wordt geschrapt. Schrappen

Or. it

Motivering

Lid 3 verwijst naar de afwijkingsmogelijkheid voor jonge sardine die met zegens wordt 
aangevoerd voor de menselijke consumptie (visbroed), mits dit in het kader van een 
beheersplan gebeurt en het betrokken sardinebestand zich binnen de biologisch veilige 
marges bevindt. Deze afwijking moet in stand worden gehouden vanwege de belangrijke 
economische en sociale functie en omdat in deze omstandigheden sprake is van duurzame 
visserij.

Amendement 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Lid 3 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Motivering

In "lid 3" wordt verwezen naar een afwijking van de minimummaten van sardine die voor 
menselijke consumptie wordt aangeland. Deze afwijking is alleen van toepassing in bepaalde 
gevallen, maar dient te worden behouden.

Amendement 154
Isabelle Thomas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1098/2007
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer op kabeljauw de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort met vrije 
beuglijnen te bevissen in de in lid 1 
genoemde geografische gebieden en 
periodes. Onbedoelde vangsten van 
kabeljauw worden aangeland en op de 
quota afgeboekt.

2. Wanneer op kabeljauw de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort met vrije 
beuglijnen te bevissen in de in lid 1 
genoemde geografische gebieden en 
periodes. Onbedoelde vangsten van 
kabeljauw worden aangeland en als het 
gaat om vis die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 155
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1098/2007
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 8 wordt lid 3 geschrapt.

Or. de
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Motivering

Het voorstel van de Commissie voor een meersoortenplan voor de Oostzee voorziet in het 
stopzetten van de zeedagenregeling. Deze wijziging kan reeds worden doorgevoerd met de 
inwerkingtreding van de omnibus-verordening.

Amendement 156
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1098/2007
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 8 wordt lid 3 geschrapt.

Or. de

Motivering

Dit lid wordt geschrapt, teneinde ervoor te zorgen dat de zeedagenregeling voor de Oostzee 
vanaf 1 januari 2015 wordt stopgezet.

Amendement 157
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1098/2007
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer op kabeljauw de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort met de in lid 2 
genoemde types vistuig te bevissen in de in 
lid 1 genoemde geografische gebieden en 

3. Wanneer op kabeljauw de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, is het in de eerste alinea 
vastgestelde verbod op het aan boord 
houden ervan niet van toepassing. Het is 
evenwel verboden die soort met de in lid 2 
genoemde types vistuig te bevissen in de in 
lid 1 genoemde geografische gebieden en 
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periode. Onbedoelde vangsten van 
kabeljauw worden aangeland en op de 
quota afgeboekt.

periode. Onbedoelde vangsten van 
kabeljauw worden aangeland en als het 
gaat om vis die groter is dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, op de 
quota afgeboekt.

Or. fr

Motivering

De quota moeten een economische baken blijven vormen voor de vissers. De jonge 
exemplaren worden voor wetenschappelijke doeleinden gedocumenteerd. Het opnemen van 
jonge exemplaren in de quota verplicht de vissers echter extra tijd te besteden aan de 
sortering terwijl dit noch vanwege de instandhouding, noch om economische redenen 
gerechtvaardigd is.

Amendement 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1098/2007
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 9 bis

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 29 bis 
vast te stellen tot aanvulling en wijziging 
van hoofdstuk IV van de onderhavige 
verordening teneinde te kunnen voorzien 
in technische overgangsmaatregelen die 
inspelen op de biologische situatie 
omtrent de kabeljauwbestanden in de 
Oostzee."

Or. en

Motivering

In het thans beschikbare ICES-advies voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee wordt een 
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negatief beeld geschetst. Deze moeilijke situatie is het onderwerp van regionale besprekingen 
gericht op het vinden van zo snel mogelijk toepasbare passende tegenmaatregelen, middels 
o.a. technische maatregelen. Onder normale omstandigheden zou deze kwestie worden 
aangepakt middels een gewone wetgevingsprocedure in het kader van een voorstel voor een 
meerjarenplan voor multispecifieke visserij in de Oostzee. De situatie rond de visbestanden 
vereist echter een veel snellere reactie.

Amendement 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1098/2007
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 29 bis

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.

2. De in artikel 9 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt toegekend 
voor een periode van drie jaar met ingang 
van [de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening] en kan niet worden 
verlengd.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 9 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheid die in dat besluit wordt 
vermeld. Dit besluit wordt van kracht op 
de dag na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie of op een daarin genoemde latere 
datum. Het besluit laat de geldigheid van 
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
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handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis."

Or. en

Motivering

In het thans beschikbare ICES-advies voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee wordt een 
negatief beeld geschetst. Deze moeilijke situatie is het onderwerp van regionale besprekingen 
gericht op het vinden van zo snel mogelijk toepasbare passende tegenmaatregelen, middels 
o.a. technische maatregelen. Onder normale omstandigheden zou deze kwestie worden 
aangepakt middels een gewone wetgevingsprocedure in het kader van een voorstel voor een 
meerjarenplan voor multispecifieke visserij in de Oostzee. De situatie rond de visbestanden 
vereist echter een veel snellere reactie.

Amendement 160
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 
254/2002

Verordening (EG) nr. 254/2002 wordt als 
volgt gewijzigd:

1) Aan artikel 3, lid 1, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

"In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan 
de in die alinea bedoelde voorwaarden 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."

2) Aan artikel 4 wordt de volgende alinea 
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toegevoegd:

"In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan
de in die alinea bedoelde voorwaarden 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."

Or. fr

Motivering

Dit voorschrift heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht die ingaat in januari 2015.

Amendement 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 
254/2002

Verordening (EG) nr. 254/2002 wordt als 
volgt gewijzigd:

1) Aan artikel 3, lid 1, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

"In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan 
de in die alinea bedoelde voorwaarden 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
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worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."

2) Aan artikel 4 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan 
de in die alinea bedoelde voorwaarden 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."

Or. en

Motivering

De aanlandingsplicht voor kabeljauw in de Ierse Zee treedt pas tussen 2016 en 2019 in 
werking, dus dient deze hier niet te worden vermeld.

Amendement 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen

Wijziging van Verordening (EG) nr. 
254/2002

Verordening (EG) nr. 254/2002 wordt als 
volgt gewijzigd:

1) Aan artikel 3, lid 1, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

"In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan 
de in die alinea bedoelde voorwaarden 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
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organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."

2) Aan artikel 4 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"In afwijking van de eerste alinea is het 
aanlanden niet verboden indien niet aan 
de in die alinea bedoelde voorwaarden 
kan worden voldaan als gevolg van 
onbedoelde vangsten van mariene 
organismen waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."

Or. de

Amendement 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 254/2002
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt iii

Bestaande tekst Amendement

-1) In artikel 2, lid 2, letter a), wordt punt 
iii) vervangen door:

iii) op geen enkele plaats in het net een 
afzonderlijke maas bevatten waarvan de 
wijdte groter is dan 300 mm, en

"iii) op geen enkele plaats in het net een 
afzonderlijke ruitvormige maas bevatten 
waarvan de wijdte groter is dan 300 mm,"

Or. en

Motivering

Sommige soorten bijzonder selectief vistuig zijn goedgekeurd op basis van de in artikel 11, lid 
2, gestelde voorwaarden van het kabeljauwplan waarin vierkante mazen zijn opgenomen met 
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een minimumwijdte van 300mm.

Amendement 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 254/2002
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Bestaande tekst Amendement

-1 bis) Artikel 2, lid 2, letter b), komt als 
volgt te luiden:

b) het gebruik van zeeflappen toegestaan 
op voorwaarde dat geen ander type vistuig 
aan boord is en de netten:

"b) het gebruik van zeeflappen en andere 
soorten bijzonder selectief vistuig die zijn 
goedgekeurd op basis van de in artikel 11, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1342/2008 van de Raad (het 
kabeljauwplan) gestelde voorwaarden
toegestaan op voorwaarde dat geen ander 
type vistuig aan boord is en de netten:"

i) in overeenstemming zijn met de onder 
a), i) tot en met iv), gestelde voorwaarden, 
en

i) in overeenstemming zijn met de onder 
a), i) tot en met iv), gestelde voorwaarden, 
en

ii) een opbouw hebben die in 
overeenstemming is met de in de bijlage 
vermelde specificaties.

ii) een opbouw hebben die in 
overeenstemming is met de in de bijlage 
vermelde specificaties.

Voorts mogen zeeflappen ook worden 
gebruikt in een gebied dat wordt ingesloten 
door loxodromen die achtereenvolgens de 
punten met de volgende geografische 
coördinaten met elkaar verbinden:

Voorts mogen zeeflappen en andere 
soorten bijzonder selectief vistuig ook 
worden gebruikt in een gebied dat wordt 
ingesloten door loxodromen die 
achtereenvolgens de punten met de 
volgende geografische coördinaten met 
elkaar verbinden:

53° 45' NB, 06° 00' WL 53° 45' NB, 06° 00' WL

53° 45' NB, 05° 30' WL 53° 45' NB, 05° 30' WL

53° 30' NB, 05° 30' WL 53° 30' NB, 05° 30' WL

53° 30' NB, 06° 00' WL 53° 30' NB, 06° 00' WL

53° 45' NB, 06° 00' WL. 53° 45' NB, 06° 00' WL."

Or. en
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Motivering

Naast scheidingspanelen zijn er op basis van de vermelde procedure ook verschillende 
soorten bijzonder selectief vistuig goedgekeurd. Gebruik hiervan dient in het gedefinieerde 
gebied te worden toegestaan.

Amendement 165
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen

Wijziging van Verordening (EG) nr. 
2347/2002 

Verordening (EG) nr. 2347/2002 wordt 
als volgt gewijzigd:

1) Aan artikel 2 wordt het volgende punt 
f) toegevoegd:

"f) "onbedoelde vangst": incidentele 
vangst van mariene organismen die in de 
gegeven omstandigheden niet mogen 
worden bevist."

2) In artikel 3, lid 1, wordt de tweede 
alinea vervangen door:

"Vissersvaartuigen die niet in het bezit 
zijn van een diepzeevisdocument, mogen 
diepzeesoorten niet bevissen dan tot een 
vangst van 100 kg per visreis. Vangsten 
van diepzeesoorten door dergelijke 
vaartuigen die meer dan 100 kg bedragen, 
worden niet aan boord gehouden, 
overgeladen of aangeland.

In afwijking van de tweede alinea zijn het 
aan boord houden, overladen en 
aanlanden niet verboden indien de in die 
alinea vastgestelde drempelwaarde van 
100 kg wordt overschreden als gevolg van 
onbedoelde vangsten van diepzeesoorten 
waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van 
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Verordening (EU) nr. [xxxx] van 
toepassing is. Die onbedoelde vangsten 
worden aangeland en op de quota 
afgeboekt."

Or. fr

Motivering

Dit voorschrift heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht die ingaat in januari 2015.

Amendement 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2347/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de tweede alinea zijn het 
aan boord houden, overladen en 
aanlanden niet verboden indien de in die 
alinea vastgestelde drempelwaarde van 
100 kg wordt overschreden als gevolg van 
onbedoelde vangsten van diepzeesoorten
waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx] van toepassing is. Die 
onbedoelde vangsten worden aangeland 
en op de quota afgeboekt.

De eerste alinea geldt niet voor vangsten 
van diepzeesoorten in visserijsectoren
waarop de aanlandingsplicht 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 van 
toepassing is.

Or. en

Motivering

Hier dient te worden verduidelijkt dat vaartuigen met een onbedoelde bijvangst van 
diepzeesoorten de visserijen zouden moeten stilleggen zodra het teruggooiverbod van kracht 
is. Tegenwoordig kunnen maar weinig vaartuigen een diepzeevisdocument verkrijgen omdat 
zij niet over een trackrecord beschikken. Daarom is dit amendement noodzakelijk.
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Amendement 167
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 7, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

a) Het bepaalde onder e) komt als volgt te 
luiden:

"e) vallen onder een aanlandingsplicht in 
sommige visserijen of in alle visserijen als 
bedoeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx];"

b) Het volgende punt f) wordt ingevoegd:

"f) vallen onder andere in de wetgeving 
van de Unie vastgestelde bepalingen."

Or. en

Motivering

De Commissie verlangt dat vaartuigen waarvan de visserijactiviteiten geheel of gedeeltelijk 
onder de aanlandingsplicht vallen, een specifieke vismachtiging krijgen voor de naleving van 
die plicht. Deze machtiging zou bovenop de reeds bestaande machtigingen komen en extra 
administratieve rompslomp voor de vissers en de lidstaten met zich meebrengen.

Amendement 168
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 7, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen
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a) letter e) komt als volgt te luiden:

"e) vallen onder een aanlandingsplicht in 
sommige visserijen of in alle visserijen als 
bedoeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx];"

b) het volgende punt f) wordt ingevoegd:

"f) vallen onder andere in de wetgeving 
van de Unie vastgestelde bepalingen."

Or. fr

Motivering

Deze wijziging in de vismachtigingen leidt tot een aanvullende administratieve last voor de 
vergunninghouders. Gezien de kleine meerwaarde hiervan voor de controle, is dit niet 
gerechtvaardigd.

Amendement 169
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 7, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

a) Het bepaalde onder e) komt als volgt te 
luiden:

"e) vallen onder een aanlandingsplicht in 
sommige visserijen of in alle visserijen als 
bedoeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx];"

b) Het volgende punt f) wordt ingevoegd:

"f) vallen onder andere in de wetgeving 
van de Unie vastgestelde bepalingen."

Or. en
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Motivering

De Commissie verlangt dat vaartuigen waarvan de visserijactiviteiten geheel of gedeeltelijk 
onder de aanlandingsplicht vallen, een specifieke vismachtiging krijgen voor de naleving van 
die plicht. Deze machtiging zou bovenop de reeds bestaande machtigingen komen en extra 
administratieve rompslomp voor de vissers en de lidstaten met zich meebrengen.

Amendement 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 7, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

a) Het bepaalde onder e) komt als volgt te 
luiden:

"e) vallen onder een aanlandingsplicht in 
sommige visserijen of in alle visserijen als 
bedoeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx];"

b) Het volgende punt f) wordt ingevoegd:

"f) vallen onder andere in de wetgeving 
van de Unie vastgestelde bepalingen."

Or. en

Motivering

De Commissie verlangt dat vaartuigen waarvan de visserijactiviteiten onder de 
aanlandingsplicht vallen, een nieuwe vismachtiging verkrijgen. Deze machtiging geldt als 
aanvulling op de bestaande machtigingen en leidt derhalve tot verhoging van de 
administratieve kosten voor vissers en de lidstaten.

Amendement 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Het bepaalde onder e) komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"e) vallen onder een aanlandingsplicht in 
sommige visserijen of in alle visserijen als 
bedoeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx]."

Or. de

Amendement 172
Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"e) vallen onder een aanlandingsplicht in 
sommige visserijen of in alle visserijen als 
bedoeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [xxxx];"

"e) vallen onder een aanlandingsplicht in 
elke visserij als bedoeld in artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013;"

Or. en

Motivering

Redactionele verduidelijking.

Amendement 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1 – letter b
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Het volgende punt f) wordt ingevoegd: Schrappen

"f) vallen onder andere in de wetgeving 
van de Unie vastgestelde bepalingen."

Or. de

Amendement 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
elke gevangen en aan boord gehouden 
soort vermelden.

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 10 m of meer een visserijlogboek 
van hun activiteiten bij, waarin zij met 
name alle hoeveelheden van elke gevangen 
en aan boord gehouden soort boven 50 kg 
equivalent levend gewicht vermelden. Die 
50 kg-drempel geldt zodra de vangst van 
één soort meer dan 50 kg bedraagt.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft in deze context voorgesteld de tolerantiemarges te herzien en te 
verplichten dat de volledige vangst in het logboek wordt geregistreerd, hetgeen tot meer 
administratieve kosten leidt.

Amendement 175
Werner Kuhn
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
elke gevangen en aan boord gehouden 
soort vermelden.

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
elke gevangen en aan boord gehouden 
soort van meer dan 50 kg equivalent 
levend gewicht vermelden. De drempel 
van 50 kg wordt bereikt wanneer de 
vangst van een soort gedurende een trek 
meer bedraagt dan 50 kg.

Or. de

Motivering

In artikel 14 van Controleverordening (EG) nr. 1224/2009 is bepaald dat vangsten vanaf 50 
kg equivalent levend gewicht in het logboek moeten worden genoteerd. Het amendement 
beoogt te verduidelijken dat de uitzondering waarbij vangsten onder de 50 kg niet in het 
logboek moeten worden genoteerd voor iedere trek afzonderlijk geldt.

Amendement 176
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
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elke gevangen en aan boord gehouden 
soort vermelden.

elke gevangen en aan boord gehouden 
soort boven 50 kg equivalent levend 
gewicht vermelden. Die 50 kg-drempel 
geldt zodra de vangsten van een soort 
meer dan 50 kg bedragen.

Or. en

Amendement 177
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
elke gevangen en aan boord gehouden 
soort vermelden.

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
elke gevangen en aan boord gehouden 
soort boven 50 kg levend gewicht
vermelden.

Or. fr

Motivering

Met deze drempel is het mogelijk zeer kleine vangsten, die geen wetenschappelijke waarde 
hebben maar wel een aanzienlijke hoeveelheid extra werk voor de vissers met zich 
meebrengen, buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het totale vangstvolume.

Amendement 178
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
elke gevangen en aan boord gehouden 
soort vermelden.

1. Onverminderd bijzondere bepalingen in 
de meerjarenplannen, houden kapiteins van 
vissersvaartuigen van de Unie met een 
lengte over alles van 10 m of meer een 
visserijlogboek van hun activiteiten bij, 
waarin zij met name alle hoeveelheden van 
elke gevangen en aan boord gehouden 
soort boven 50 kg equivalent levend 
gewicht vermelden. De drempelwaarde 
van 50 kg wordt van toepassing wanneer 
de vangst van een soort meer dan 50 kg 
bedraagt.

Or. it

Motivering

De plicht om alle vangsten te registreren vormt een buitensporige administratieve belasting 
voor de vissers. Het is relevant om vangsten boven de 50 kg levend gewicht te registreren, 
zoals bedoeld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Amendement 179
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:

"1 bis. In afwijking van lid 1 mogen 
kapiteins van vissersvaartuigen van de 
Unie die pelagische of industriële soorten 
hebben gevangen en deze vers en 
ongesorteerd aan boord houden, in hun 
visserijlogboek als alternatief alle 
hoeveelheden vermelden van elke bij deze 
vangsten gevangen en aan boord 
gehouden soort boven [10 %] van het 
equivalent levend gewicht van de totale 
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vangst die is gevangen en vers en 
ongesorteerd aan boord wordt gehouden.

Or. en

Motivering

Voor visserijen waarbij de vangst in bulk vers en ongesorteerd wordt opgeslagen aan boord 
van de vaartuigen, zoals bij de vangst van pelagische en industriële soorten, is het door de 
omvang van deze vangsten voor de kapiteins niet mogelijk om de vangsten per soort in het 
logboek op te nemen en zo te voldoen aan de 50 kg-drempel en de tolerantiemarges voor de 
logboekramingen. Deze regels schenden het proportionaliteitsbeginsel en de rechten van 
vissers, omdat zij worden gedwongen aan onmogelijke eisen te voldoen. Daarom wordt er een 
andere drempel ingevoerd voor pelagische en industriële soorten die in bulk vers en 
ongesorteerd worden opgeslagen.

Amendement 180
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) lid 3 komt als volgt te luiden: Schrappen

"Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten. Wanneer voor een of meer 
soorten de respectieve totale vangst 
kleiner is dan 50 kilogram, bedraagt de 
toegestane tolerantiemarge 20 %."

Or. fr

Motivering

Het is wetenschappelijk niet relevant vangsten te registeren waarbij minder dan 50 kg van 
een bepaalde soort wordt gevangen. Er is dan ook geen reden om de huidige drempels te 
wijzigen.
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Amendement 181
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Lid 3 komt als volgt te luiden: Schrappen

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten. Wanneer voor een of meer 
soorten de respectieve totale vangst 
kleiner is dan 50 kilogram, bedraagt de 
toegestane tolerantiemarge 20 %."

Or. it

Amendement 182
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 - letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten. Wanneer voor een of meer 
soorten de respectieve totale vangst 
kleiner is dan 50 kilogram, bedraagt de 
toegestane tolerantiemarge 20 %.

3. Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 25 % voor 
alle soorten.

Or. es
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Amendement 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten. Wanneer voor een of meer 
soorten de respectieve totale vangst 
kleiner is dan 50 kilogram, bedraagt de 
toegestane tolerantiemarge 20 %.

3. Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, behalve in de volgende 
gevallen:

a) 10 % wereldwijd voor een visreis, in 
geval van vaartuigen die betrokken zijn 
bij tropische tonijnvisserij en visreizen 
met een totaal aan vangsten van meer dan 
100 ton;

b) 20 % voor vangsten van tonijn (bft) 
waarbij afzonderlijke exemplaren meer 
dan 150 kg wegen en in totaal per visreis 
minder dan 1 ton bft wordt gevangen;

c) 20 % voor vangsten van Atlantische 
heilbot (hal) die onbewerkt worden 
opgeslagen.

Or. en

Motivering

Uit de ervaring van het toepassen van de controleverordening blijkt dat een tolerantiemarge 
van 10 % voor deze specifieke visserijen niet voldoet. Ten eerste blijkt uit wetenschappelijke 
studies dat het erg moeilijk is een nauwkeurige raming te maken en om sommige tropische 
tonijnsoorten van elkaar te onderscheiden. Ten tweede hebben afzonderlijke exemplaren van 
deze soorten een hoog gewicht, waardoor het moeilijk is om bij een raming te voldoen aan 
een tolerantiemarge van 10 %.
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Amendement 184
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) lid 4 wordt vervangen door: Schrappen

"4. Kapiteins van vissersvaartuigen van 
de Unie noteren in hun visserijlogboek 
ook alle geschatte teruggegooide 
hoeveelheden voor alle soorten."

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor de verplichting tot registratie in het logboek uit te breiden tot alle 
aan boord gehouden en momenteel teruggegooide vangst, ongeacht het vangstvolume. Deze 
wijziging is ongerechtvaardigd in het kader van deze verordening omdat ze niet meteen 
verband houdt met de tenuitvoerlegging van de aanlandingsplicht.

Amendement 185
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) lid 4 wordt vervangen door: Schrappen

"4. Kapiteins van vissersvaartuigen van 
de Unie noteren in hun visserijlogboek 
ook alle geschatte teruggegooide 
hoeveelheden voor alle soorten."

Or. en
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Motivering

De Commissie stelt voor de verplichting tot registratie in het logboek uit te breiden tot alle 
aan boord gehouden en momenteel teruggegooide vangst, ongeacht het vangstvolume. Deze 
wijziging is ongerechtvaardigd in het kader van deze verordening omdat ze niet meteen 
verband houdt met de tenuitvoerlegging van de aanlandingsplicht.

Amendement 186
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Lid 4 komt als volgt te luiden: Schrappen

"4. Kapiteins van vissersvaartuigen van 
de Unie noteren in hun visserijlogboek 
ook alle geschatte teruggegooide 
hoeveelheden voor alle soorten."

Or. it

Amendement 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) lid 4 wordt vervangen door: Schrappen

"4. Kapiteins van vissersvaartuigen van 
de Unie noteren in hun visserijlogboek 
ook alle geschatte teruggegooide 
hoeveelheden voor alle soorten."

Or. en
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Motivering

In dit geval heeft de Commissie voorgesteld om de verplichting tot het bijhouden van alle 
soorten die aan boord worden gehouden te verlengen ongeacht het vangstvolume. Deze 
wijziging is ongerechtvaardigd, omdat zij niet rechtstreeks verband houdt met de 
tenuitvoerlegging van de aanlandingsplicht.

Amendement 188
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) lid 4 komt als volgt te luiden: Schrappen

"4. Kapiteins van vissersvaartuigen van 
de Unie noteren in hun visserijlogboek 
ook alle geschatte terug gegooide 
hoeveelheden voor alle soorten."

Or. fr

Motivering

Dit lid heeft geen betrekking op de aanlandingsplicht die in januari 2015 ingaat.

Amendement 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt -3 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

-3) In artikel 17, lid 1, wordt de inleidende 
formule vervangen door:

1. Kapiteins van communautaire 1. Kapiteins van communautaire 
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vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van 12 m of meer die betrokken zijn in 
visserij op bestanden die onder een 
meerjarenplan vallen en die gehouden zijn 
elektronisch visserijlogboekgegevens vast 
te leggen overeenkomstig artikel 15, stellen 
de bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór 
het geplande tijdstip van aankomst in de 
haven in kennis van de volgende 
gegevens: 

vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van 12 m of meer die gehouden zijn 
elektronisch visserijlogboekgegevens vast 
te leggen overeenkomstig artikel 15, stellen 
de bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat in de volgende gevallen in
kennis van de in de tweede alinea 
vermelde gegevens:

a) onmiddellijk bij het verlaten van de 
visgronden en altijd ten minste één uur 
vóór het geplande tijdstip van aankomst in 
een haven van hun vlaggenlidstaat, indien 
de vissersvaartuigen betrokken zijn bij 
visserij op bestanden die onder een 
meerjarenplan vallen en voor die visreis 
alleen in de territoriale wateren van hun 
vlaggenlidstaat vissen;

b) ten minste vier uur vóór het geplande 
tijdstip van aankomst in een haven in 
andere gevallen waarbij de 
vissersvaartuigen betrokken zijn bij 
visserij op bestanden die onder een 
meerjarenplan vallen.

In de in de eerste alinea beschreven 
gevallen stellen de kapiteins de bevoegde 
autoriteiten van de vlaggenlidstaat in 
kennis van de volgende gegevens:

Or. en

Motivering

Uit de ervaring van de afgelopen jaren bij het toepassen van de controleverordening blijkt dat 
het voor vaartuigen die dicht bij een haven vissen uiterst moeilijk is om te voldoen aan de 
verplichting tot voorafgaande kennisgeving, dus is slechts één uur voor ambachtelijke en 
kustvisserij voldoende, ook gelet op het risico om lang op zee te moeten blijven in afwachting 
van de toestemming om de haven binnen te varen.

Amendement 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné 
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 20

Bestaande tekst Amendement

3 bis) Artikel 20 komt als volgt te luiden:

1. Het is in de communautaire wateren 
verboden op zee over te laden. Er mag 
alleen worden overgeladen met een 
machtiging en op de voorwaarden in deze 
verordening in daartoe aangewezen havens 
of plaatsen dicht bij de kust van de 
lidstaten en overeenkomstig artikel 43, lid 
5.

"1. Het is in de communautaire wateren 
verboden op zee over te laden, 
uitgezonderd in de in lid 4 beschreven 
visserijtakken. Er mag alleen worden 
overgeladen met een machtiging en op de 
voorwaarden in deze verordening in 
daartoe aangewezen havens of plaatsen 
dicht bij de kust van de lidstaten en 
overeenkomstig artikel 43, lid 5.

2. Als het overladen wordt onderbroken, is 
het mogelijk dat daarmee pas opnieuw kan 
worden begonnen nadat er toestemming 
voor is verleend.

2. Als het overladen wordt onderbroken, is 
het mogelijk dat daarmee pas opnieuw kan 
worden begonnen nadat er toestemming 
voor is verleend.

3. Voor dit artikel worden verplaatsing, 
spantrawlactiviteiten en visserij waarbij 
twee of meer communautaire 
vissersvaartuigen samenwerken, niet 
beschouwd als overladen.

3. Voor dit artikel worden verplaatsing, 
spantrawlactiviteiten en visserij waarbij 
twee of meer communautaire 
vissersvaartuigen samenwerken, niet 
beschouwd als overladen.

4. Overladen is uitsluitend toegestaan 
tussen ringzegenvaartuigen in 
communautaire wateren wanneer deze 
actief zijn in visserijtakken die ansjovis, 
makreel, horsmakreel of sardine 
exploiteren."

Or. en

Motivering

Ringzegenvaartuigen die op ansjovis, makreel, horsmakreel of sardine vissen, vissen vaak ver 
van de haven. Daar versheid essentieel is voor de afzet en om een betere prijs te krijgen, is 
het niet rendabel als alle vaartuigen tegelijkertijd naar de haven terugkeren. Het toestaan van 
overladen zou leiden tot minder brandstofverbruik en luchtvervuiling, met behoud van 
rentabiliteit en zonder beperking van de mate van controle, aangezien elk vissersvaartuig zijn 
vangsten registreert en overladingsgegevens meedeelt.



PE541.294v01-00 108/149 AM\1037605NL.doc

NL

Amendement 191
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Lid 3 komt als volgt te luiden: Schrappen

"Voor de in de aangifte van overlading 
vermelde ramingen van de in kilogram 
uitgedrukte hoeveelheden aan boord 
overgeladen vis geldt een tolerantiemarge 
van 10 % voor alle soorten. Wanneer voor 
een of meer soorten de respectieve totale 
vangst kleiner is dan 50 kilogram, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 %."

Or. en

Motivering

De registratie van de vangsten in het logboek vanaf 50 kg equivalent levend gewicht, zoals 
bepaald in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 1224/2009, is adequaat en hoeft dus niet te 
worden gewijzigd in deze verordening.

Amendement 192
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Lid 3 komt als volgt te luiden: Schrappen

"Voor de in de aangifte van overlading 
vermelde ramingen van de in kilogram 
uitgedrukte hoeveelheden aan boord 
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overgeladen vis geldt een tolerantiemarge 
van 10 % voor alle soorten. Wanneer voor 
een of meer soorten de respectieve totale 
vangst kleiner is dan 50 kilogram, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 %."

Or. it

Motivering

De plicht om vangsten boven 50 kg equivalent levend gewicht in het visserijlogboek te 
registreren, zoals bedoeld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1224/2009, is relevant.

Amendement 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Lid 3 komt als volgt te luiden: Schrappen

"Voor de in de aangifte van overlading 
vermelde ramingen van de in kilogram 
uitgedrukte hoeveelheden aan boord 
overgeladen vis geldt een tolerantiemarge 
van 10 % voor alle soorten. Wanneer voor 
een of meer soorten de respectieve totale 
vangst kleiner is dan 50 kilogram, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 %."

Or. en

Motivering

De Commissie stelde voor de tolerantiemarges te wijzigen en de registratie in het logboek 
verplicht te stellen voor de gehele vangst, met hogere administratieve lasten als gevolg. Dit 
houdt verband met artikel 14 en dient daarom te worden geschrapt.
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Amendement 194
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) lid 3 wordt vervangen door: Schrappen

"Voor de in de aangifte van overlading 
vermelde ramingen van de in kilogram 
uitgedrukte hoeveelheden aan boord 
overgeladen vis geldt een tolerantiemarge 
van 10 % voor alle soorten. Wanneer voor 
een of meer soorten de respectieve totale 
vangst kleiner is dan 50 kilogram, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 %."

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om de bestaande bepalingen te wijzigen.

Amendement 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

5 bis) Artikel 24, lid 1, komt als volgt te 
luiden:

1. De kapitein van een communautair 
vissersvaartuig met een lengte over alles 
van 12 m of meer, of zijn 
vertegenwoordiger registreert de in artikel 
23 bedoelde informatie elektronisch en 

"1. De kapitein van een communautair 
vissersvaartuig met een lengte over alles 
van 12 m of meer, of zijn 
vertegenwoordiger registreert de in artikel 
23 bedoelde informatie elektronisch en 
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stuurt die informatie, binnen 24 uur nadat 
de aanlanding is voltooid, elektronisch 
door naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

stuurt die informatie, binnen 24 uur nadat 
de aanlanding is voltooid, elektronisch 
door naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat, in gevallen waarbij het 
aanlandingsgewicht minder dan 100 ton 
bedraagt. Voor aanlandingen van meer 
dan 100 ton bedraagt de termijn voor het 
invullen van de aangifte van aanlanding 
72 uur."

Or. en

Motivering

In het geval van aanlanding van vaartuigen na lange reizen moeten voor het verifiëren van de 
gegevens de cijfers voor de aangifte van aanlanding worden berekend, waarbij rekening moet 
worden gehouden met verschillende aanbiedingsvormen, soorten, gebieden, 
omrekeningsfactoren enzovoort, hetgeen meer tijd in beslag neemt dan bij kleinere en 
eenvoudigere aanlandingen.

Amendement 196
Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) Het volgende artikel 25 bis wordt 
ingevoegd na artikel 25:

Schrappen

"Artikel 25 bis

Elektronische monitoring op afstand

1. Op vissersvaartuigen die 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
worden onderworpen ter bewaking van de 
bij artikel 15 van Verordening (EU) 
[xxxx] ingestelde aanlandingsplicht, dient 
de apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand te 
zijn geïnstalleerd. Dat systeem garandeert 
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dat te allen tijde gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, door 
camera's worden geregistreerd.

2. De in lid 1 bedoelde vissersvaartuigen 
worden ook uitgerust met:

a) door de bevoegde instanties 
goedgekeurde verwijderbare 
informatiedragers waarop alle beelden 
van de visserijactiviteiten te allen tijde 
worden bewaard; en tevens

b) aan de systemen voor de bediening van 
het vistuig en aan de windas of de 
nettentrommel gekoppelde sensoren die 
elke beweging in verband met het 
uitzetten en ophalen van het vistuig 
registreren.

3. De aan boord van de vissersvaartuigen 
geïnstalleerde systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
functioneren volautomatisch en maken 
het onmogelijk posities te vervalsen of 
gegevens manueel te wijzigen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat zij over 
de technische capaciteit beschikken om de 
informatie die door het systeem voor 
elektronische monitoring op afstand 
wordt aangeleverd, te analyseren en 
doeltreffend te gebruiken.

5. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

a) de door de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand te registreren en te 
verwerken gegevens;

b) de verantwoordelijkheden van de 
kapiteins met betrekking tot de systemen 
voor elektronische monitoring op afstand;

c) de maatregelen die in geval van 
technisch falen of niet-functioneren van 
de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand moeten worden 
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genomen;

d) de rapportageverplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot het gebruik 
van systemen voor elektronische 
monitoring op afstand.

6. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor:

a) de eisen waaraan systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
moeten voldoen;

b) de specificaties voor systemen voor 
elektronische monitoring op afstand;

c) de door de vlaggenlidstaten vast te 
stellen controlemaatregelen;

d) de toegang van de Commissie tot de 
gegevens van de systemen voor 
elektronische monitoring op afstand.

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure."

Or. en

Motivering

Aangezien regionalisatie een kernonderdeel van het hervormde GVB vormt, dient 
elektronische monitoring door de lidstaten afzonderlijk te worden bepaald.

Amendement 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) Het volgende artikel 25 bis wordt 
ingevoegd na artikel 25:

Schrappen
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"Artikel 25 bis

Elektronische monitoring op afstand

1. Op vissersvaartuigen die 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
worden onderworpen ter bewaking van de 
bij artikel 15 van Verordening (EU) 
[xxxx] ingestelde aanlandingsplicht, dient 
de apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand te 
zijn geïnstalleerd. Dat systeem garandeert 
dat te allen tijde gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, door 
camera's worden geregistreerd.

2. De in lid 1 bedoelde vissersvaartuigen 
worden ook uitgerust met:

(a) door de bevoegde instanties 
goedgekeurde verwijderbare 
informatiedragers waarop alle beelden 
van de visserijactiviteiten te allen tijde 
worden bewaard; en

(b) aan de systemen voor de bediening van 
het vistuig en aan de windas of de 
nettentrommel gekoppelde sensoren die 
elke beweging in verband met het 
uitzetten en ophalen van het vistuig 
registreren.

3. De aan boord van de vissersvaartuigen 
geïnstalleerde systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
functioneren volautomatisch en maken 
het onmogelijk posities te vervalsen of 
gegevens manueel te wijzigen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat zij over 
de technische capaciteit beschikken om de 
informatie die door het systeem voor 
elektronische monitoring op afstand 
wordt aangeleverd, te analyseren en 
doeltreffend te gebruiken.

5. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

(a) de door de systemen voor 
elektronische monitoring op afstand te 
registreren en te verwerken gegevens;

(b) de verantwoordelijkheden van de 
kapiteins met betrekking tot de systemen 
voor elektronische monitoring op afstand;

(c) de maatregelen die in geval van 
technisch falen of niet-functioneren van 
de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand moeten worden 
genomen;

(d) de rapportageverplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot het gebruik 
van systemen voor elektronische 
monitoring op afstand.

6. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor:

(a) de eisen waaraan systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
moeten voldoen;

(b) de specificaties voor systemen voor 
elektronische monitoring op afstand;

(c) de door de vlaggenlidstaten vast te 
stellen controlemaatregelen;

(d) de toegang van de Commissie tot de 
gegevens van de systemen voor 
elektronische monitoring op afstand.

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure."

Or. de

Amendement 198
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op vissersvaartuigen die 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
worden onderworpen ter bewaking van de 
bij artikel 15 van Verordening (EU) [xxxx]
ingestelde aanlandingsplicht, dient de 
apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand te zijn 
geïnstalleerd. Dat systeem garandeert dat te 
allen tijde gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, door 
camera's worden geregistreerd.

1. Indien in wetgeving van de Unie of een 
besluit van een lidstaat wordt bepaald dat
vissersvaartuigen aan elektronische 
monitoring op afstand worden 
onderworpen ter bewaking van de bij 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 ingestelde 
aanlandingsplicht, dient op 
vissersvaartuigen de apparatuur van een 
systeem voor elektronische monitoring op 
afstand te zijn geïnstalleerd. Dat systeem 
garandeert dat te allen tijde gegevens over 
de visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, worden 
geregistreerd door camera's of andere 
elektronische apparatuur die elke 
beweging in verband met het uitzetten en 
ophalen van het vistuig kan registreren.

2. De in lid 1 bedoelde vissersvaartuigen 
worden ook uitgerust met:

2. De aan boord van de in lid 1 bedoelde 
vissersvaartuigen geïnstalleerde systemen 
voor elektronische monitoring op afstand 
functioneren volautomatisch en maken 
het onmogelijk foute posities in te vullen 
of te verzenden of gegevens manueel te 
wijzigen.

a) door de bevoegde instanties 
goedgekeurde verwijderbare 
informatiedragers waarop alle beelden 
van de visserijactiviteiten te allen tijde 
worden bewaard; en tevens

b) aan de systemen voor de bediening van 
het vistuig en aan de windas of de 
nettentrommel gekoppelde sensoren die 
elke beweging in verband met het 
uitzetten en ophalen van het vistuig 
registreren.

3. De aan boord van de vissersvaartuigen 
geïnstalleerde systemen voor elektronische 
monitoring op afstand functioneren 
volautomatisch en maken het onmogelijk 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat zij over 
de technische capaciteit beschikken om de 
informatie die door het systeem voor 
elektronische monitoring op afstand wordt 
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posities te vervalsen of gegevens manueel 
te wijzigen.

aangeleverd, te analyseren en doeltreffend 
te gebruiken.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat zij over 
de technische capaciteit beschikken om de 
informatie die door het systeem voor 
elektronische monitoring op afstand 
wordt aangeleverd, te analyseren en 
doeltreffend te gebruiken.

4. Geregistreerde gegevens worden 
behandeld volgens de toepasselijke 
voorschriften en beginselen inzake 
gegevensbescherming.

5. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor de eisen en specificaties voor 
systemen voor elektronische monitoring 
op afstand zoals omschreven in de leden 1 
en 2. De Commissie neemt hierbij de 
beginselen evenredigheid en 
doeltreffendheid in acht.

a) de door de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand te registreren en te 
verwerken gegevens;

b) de verantwoordelijkheden van de 
kapiteins met betrekking tot de systemen 
voor elektronische monitoring op afstand;

c) de maatregelen die in geval van 
technisch falen of niet-functioneren van 
de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand moeten worden 
genomen;

d) de rapportageverplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot het gebruik 
van systemen voor elektronische 
monitoring op afstand.

6. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor:

a) de eisen waaraan systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
moeten voldoen;

b) de specificaties voor systemen voor 
elektronische monitoring op afstand;

c) de door de vlaggenlidstaten vast te 
stellen controlemaatregelen;

d) de toegang van de Commissie tot de 
gegevens van de systemen voor 
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elektronische monitoring op afstand.

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure."

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure."

Or. en

Motivering

Het besluit tot tenuitvoerlegging en de details van een dergelijke controle dienen aan de 
lidstaat te worden overgelaten. Dit amendement waarborgt een kader voor het gebruik van 
elektronische monitoring op afstand (REM) als bepaalde vissers in een specifiek gebied 
instemmen met een bepaalde vorm van beheer met behulp van REM. Dit zorgt voor gelijke 
voorwaarden tussen de lidstaten onderling.

Amendement 199
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronische monitoring op afstand Het toezicht op en de monitoring en 
registratie van visserijactiviteiten

Or. it

Amendement 200
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – titel en leden 1 t/m 3

Text proposed by the Commission Amendment

Elektronische monitoring op afstand Monitoring, controle en registratie van 
gegevens over visserijactiviteiten

1. Op vissersvaartuigen die 1. Rekening houdend met het tijdschema 
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overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
worden onderworpen ter bewaking van de 
bij artikel 15 van Verordening (EU) [xxxx]
ingestelde aanlandingsplicht, dient de 
apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand te 
zijn geïnstalleerd. Dat systeem garandeert
dat te allen tijde gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, door 
camera's worden geregistreerd.

voor de toepassing van de bij artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013
ingestelde aanlandingsplicht beschikken de 
lidstaten over de nodige technische 
capaciteit en mankracht om te 
waarborgen dat te allen tijde gegevens 
over de visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, worden 
geregistreerd.

2. De in lid 1 bedoelde vissersvaartuigen 
worden ook uitgerust met:

2. De in lid 1 bedoelde registratie vindt 
plaats op grond van het recht van de Unie 
of een specifiek besluit van een lidstaat, 
aan de hand van een transparante 
vangstdocumentatie en het logboek en:

(a) door de bevoegde instanties 
goedgekeurde verwijderbare 
informatiedragers waarop alle beelden 
van de visserijactiviteiten te allen tijde 
worden bewaard; en

(a) een systeem van een waarnemer aan 
boord, of

(b) aan de systemen voor de bediening van 
het vistuig en aan de windas of de 
nettentrommel gekoppelde sensoren die 
elke beweging in verband met het 
uitzetten en ophalen van het vistuig 
registreren.

(b) een systeem van inspectie op zee, door 
een vliegtuig of patrouilleschepen, of

(c) een systeem voor elektronische 
monitoring op afstand, of

(d) een soortgelijk volgsysteem.

3. De aan boord van de vissersvaartuigen
geïnstalleerde systemen voor elektronische 
monitoring op afstand functioneren 
volautomatisch en maken het onmogelijk 
posities te vervalsen of gegevens manueel 
te wijzigen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
voorschriften en gemeenschappelijke 
criteria voor de in lid 2, onder c), bedoelde 
systemen voor elektronische monitoring op 
afstand, teneinde te allen tijde door de 
gehele Unie een gelijk speelveld te 
verzekeren, af te dwingen en juridisch te 
waarborgen.
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Or. nl

Amendement 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – titel en leden 1 tot en met 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronische monitoring op afstand Monitoring, controle en registratie van 
gegevens over visserijactiviteiten

1. Op vissersvaartuigen die 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
worden onderworpen ter bewaking van de
bij artikel 15 van Verordening (EU) [xxxx]
ingestelde aanlandingsplicht, dient de 
apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand te 
zijn geïnstalleerd. Dat systeem garandeert 
dat te allen tijde gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, door 
camera's worden geregistreerd.

1. Rekening houdend met het tijdschema 
voor de toepassing van de bij artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
ingestelde aanlandingsplicht beschikken de 
lidstaten over de nodige technische 
capaciteit en mankracht om te 
waarborgen dat te allen tijde gegevens 
over de visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, kunnen 
worden geregistreerd.

2. De in lid 1 bedoelde vissersvaartuigen 
worden ook uitgerust met:

2. De in lid 1 bedoelde registratie gebeurt 
uit hoofde van de wetgeving van de Unie 
of een specifiek besluit van een lidstaat, 
aan de hand van een transparante 
vangstdocumentatie en het logboek en:

(a) door de bevoegde instanties 
goedgekeurde verwijderbare 
informatiedragers waarop alle beelden 
van de visserijactiviteiten te allen tijde 
worden bewaard; en

(a) een systeem van een waarnemer aan 
boord, of

(b) aan de systemen voor de bediening van 
het vistuig en aan de windas of de 
nettentrommel gekoppelde sensoren die 
elke beweging in verband met het 
uitzetten en ophalen van het vistuig 
registreren.

(b) een systeem van inspectie op zee, door 
een vliegtuig of patrouilleschepen, of
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(c) een systeem voor elektronische 
monitoring op afstand, of

(d) een soortgelijk volgsysteem.

3. De aan boord van de vissersvaartuigen 
geïnstalleerde systemen voor elektronische 
monitoring op afstand functioneren 
volautomatisch en maken het onmogelijk 
posities te vervalsen of gegevens manueel 
te wijzigen.

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
voorschriften en gemeenschappelijke 
criteria voor de in lid 2, onder c), bedoelde 
systemen voor elektronische monitoring op 
afstand.

Or. de

Amendement 202
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op vissersvaartuigen die 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
worden onderworpen ter bewaking van de 
bij artikel 15 van Verordening (EU) [xxxx] 
ingestelde aanlandingsplicht, dient de 
apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand te 
zijn geïnstalleerd. Dat systeem garandeert 
dat te allen tijde gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, door 
camera's worden geregistreerd.

1. Met inachtneming van het tijdpad voor 
de tenuitvoerlegging van de bij artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
ingestelde aanlandingsplicht, dienen de 
lidstaten te beschikken over de technische 
en personele capaciteiten die nodig zijn 
om te garanderen dat gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, worden 
geregistreerd.

Or. it
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Motivering

Het is niet mogelijk om één monitoringssysteem op te leggen – dit dient de bevoegdheid van 
de lidstaten te blijven.

Amendement 203
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op vissersvaartuigen die 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
worden onderworpen ter bewaking van de 
bij artikel 15 van Verordening (EU) [xxxx] 
ingestelde aanlandingsplicht, dient de
apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand te zijn
geïnstalleerd. Dat systeem garandeert dat 
te allen tijde gegevens over de 
visserijactiviteiten en daarmee 
samenhangende activiteiten, met inbegrip 
van de verwerking van de vangst, door 
camera's worden geregistreerd.

1. Op vissersvaartuigen die 
overeenkomstig de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat aan 
elektronische monitoring op afstand 
kunnen worden onderworpen ter bewaking 
van de bij artikel 15 van Verordening (EU) 
[xxxx] ingestelde aanlandingsplicht, kan 
apparatuur van een systeem voor 
elektronische monitoring op afstand 
worden geïnstalleerd, mits het 
arbeidsrecht, het portretrecht en de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de zeelieden worden 
geëerbiedigd. De lidstaten kunnen ook 
menselijke middelen inzetten om de 
controle uit te voeren.

Or. fr

Amendement 204
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vissersvaartuigen 
worden ook uitgerust met:

2. Op grond van de wetgeving van de Unie 
of een besluit van een lidstaat geschiedt de 
in lid 1 bedoelde registratie door middel 
van het visserijlogboek en:

Or. it

Amendement 205
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door de bevoegde instanties 
goedgekeurde verwijderbare 
informatiedragers waarop alle beelden 
van de visserijactiviteiten te allen tijde 
worden bewaard; en

(a) een observatiesysteem aan boord;

Or. it

Amendement 206
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aan de systemen voor de bediening van 
het vistuig en aan de windas of de 
nettentrommel gekoppelde sensoren die 
elke beweging in verband met het 
uitzetten en ophalen van het vistuig 
registreren.

(b) een systeem voor inspectie op zee;
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Or. it

Amendement 207
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2 – letters b bis en b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een systeem voor elektronische 
monitoring op afstand; of

(b ter) andere, gelijkwaardige 
monitoringssystemen.

Or. it

Amendement 208
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aan boord van de vissersvaartuigen 
geïnstalleerde systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
functioneren volautomatisch en maken 
het onmogelijk posities te vervalsen of 
gegevens manueel te wijzigen.

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de definitie van 
gemeenschappelijke criteria voor 
elektronische monitoring zoals bedoeld in 
lid 2, letter b bis.

Or. it

Amendement 209
Renata Briano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat zij over 
de technische capaciteit beschikken om de 
informatie die door het systeem voor 
elektronische monitoring op afstand 
wordt aangeleverd, te analyseren en 
doeltreffend te gebruiken.

Schrappen

Or. it

Amendement 210
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Teneinde de persoonlijke 
levenssfeer van de vissers te eerbiedigen 
en te waarborgen, moet de behandeling 
van de informatie uit het systeem voor 
elektronische monitoring op afstand in 
overeenstemming zijn met de EU- en 
nationale wetgeving inzake 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 211
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

Schrappen

(a) de door de systemen voor 
elektronische monitoring op afstand te 
registreren en te verwerken gegevens;

(b) de verantwoordelijkheden van de 
kapiteins met betrekking tot de systemen 
voor elektronische monitoring op afstand;

(c) de maatregelen die in geval van 
technisch falen of niet-functioneren van 
de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand moeten worden 
genomen;

(d) de rapportageverplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot het gebruik
van systemen voor elektronische 
monitoring op afstand.

Or. it

Amendement 212
Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de door de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand te registreren en te 
verwerken gegevens;

a) de door de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand te registreren en te 
verwerken gegevens en de termijn van 
bewaring van de gegevens;

Or. en
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Motivering

De Commissie moet de termijn van bewaring van de gegevens specificeren.

Amendement 213
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de door de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand te registreren en te 
verwerken gegevens;

a) de door de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand te registreren en te 
verwerken gegevens, mits het 
arbeidsrecht, het portretrecht en de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de zeelieden worden 
geëerbiedigd en deze systemen dus niet 
zijn uitgerust met camera's;

Or. fr

Amendement 214
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor:

Schrappen

(a) de eisen waaraan systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
moeten voldoen;

(b) de specificaties voor systemen voor 
elektronische monitoring op afstand;
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(c) de door de vlaggenlidstaten vast te 
stellen controlemaatregelen;

(d) de toegang van de Commissie tot de 
gegevens van de systemen voor 
elektronische monitoring op afstand.

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure."

Or. it

Amendement 215
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de eisen waaraan systemen voor 
elektronische monitoring op afstand 
moeten voldoen;

a) de door de systemen voor elektronische 
monitoring op afstand te registreren en te 
verwerken gegevens, mits het 
arbeidsrecht, het portretrecht en de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de zeelieden worden 
geëerbiedigd en deze systemen dus niet 
zijn uitgerust met camera's;

Or. fr

Amendement 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 7 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In artikel 33 wordt het volgende lid 
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ingevoegd:

"1 bis. In afwijking van lid 1 mogen 
kapiteins van vissersvaartuigen van de 
Unie die pelagische of industriële soorten 
hebben gevangen en dergelijke vangsten 
vers en ongesorteerd aan boord houden, 
bij wijze van alternatief alle hoeveelheden 
van elke soort in deze bovengehaalde en 
aan boord gehouden vangsten boven [10 
%] equivalent levend gewicht van de 
totale bovengehaalde en vers en 
ongesorteerd aan boord gehouden vangst 
in hun visserijlogboek vermelden."

Or. en

Motivering

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel. 
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost 
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Amendement 217
Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de hoeveelheden die in de 
voorafgaande maand zijn aangeland uit elk 
bestand of elke groep bestanden waarvoor 
een TAC of quotum geldt, alsook, 
afzonderlijk, de hoeveelheden exemplaren 
kleiner dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte; en

a) voor de hoeveelheden die in de 
voorafgaande maand zijn aangeland uit elk 
bestand of elke groep bestanden waarvoor 
een TAC of quotum geldt, alsook, 
afzonderlijk, de hoeveelheden exemplaren 
kleiner dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte, alsmede 
de hoeveelheden van alle op zee 
teruggegooide bestanden; en

Or. en

Motivering

Aangezien de aanlandingsplicht onder meer als voordeel heeft een beter inzicht te verkrijgen 
in de omvang en samenstelling van de totale vangst, met inbegrip van teruggooi, dienen 
dergelijke gegevens te worden gemeld.

Amendement 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 49 bis Schrappen

Gescheiden opslag van vangsten van 
exemplaren kleiner dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden per soort in 
bakken, ruimten of containers 
opgeslagen, onderscheiden van andere 
bakken, ruimten of containers.

2. Een vissersvaartuig van de Unie mag 
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geen bakken, ruimten of containers aan 
boord hebben waarin exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte met 
andere visserijproducten zijn vermengd.

3. De leden 2 en 3 zijn niet van 
toepassing:

– wanneer de vangst voor meer dan 80 % 
bestaat uit niet voor menselijke 
consumptie gevangen kever en 
zandspieringen of uit een of meer van de 
hierna genoemde soorten:

– makreel;

– haring;

– horsmakreel;

– blauwe wijting;

– evervis;

– ansjovis;

– zilversmelt;

– sardine;

– sprot;

– op vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m, indien de 
vangsten van exemplaren kleiner dan de 
minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte zijn 
gesorteerd en gewogen en in het logboek
zijn geregistreerd.

4. Met betrekking tot de in lid 3 bedoelde 
gevallen bewaken de lidstaten de 
vangstsamenstelling steekproefgewijs."

Or. en

Amendement 219
Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden per soort in 
bakken, ruimten of containers opgeslagen,
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

Or. en

Motivering

Kleine hoeveelheden aan te landen vis dienen bij elkaar te mogen worden opgeslagen in 
plaats van per soort, zolang ze niet samen met de commerciële vangst worden opgeslagen.

Amendement 220
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden per soort in 
bakken, ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

Or. fr

Motivering

De vissers vragen om elke hoeveelheid te kleine vis eruit te sorteren is niet alleen uiterst 
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tijdrovend maar ook nutteloos. De aanlanding van de te kleine exemplaren maakt geen deel 
uit van de handelsactiviteiten van de vissers, maar is een wettelijke plicht met het oog op de 
instandhouding. Het is dus onrechtvaardig om vissers te belasten met een extra taak 
waarvoor ze niet betaald worden.

Amendement 221
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden per soort in 
bakken, ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

Or. it

Amendement 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden per soort in 
bakken, ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.
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Or. en

Motivering

Deze verplichting vormt een zware last, met name voor kleinschalige visserijondernemingen 
die minder ruimte hebben voor de opslag van voor menselijke consumptie bedoelde vangsten.

Amendement 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden per soort in 
bakken, ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

1. Alle vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte die aan 
boord van een vissersvaartuig van de Unie 
worden gehouden, worden in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, ruimten 
of containers.

Or. de

Amendement 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 zijn 
vaartuigen die pelagische soorten hebben 
gevangen niet langer verplicht tot de 
gescheiden opslag van vangsten van 
exemplaren kleiner dan de minimale 
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instandhoudingsreferentiegrootte. Deze 
uitzondering is echter niet van toepassing 
op vaartuigen die het gebruik van 
apparatuur voor automatische 
classificatie hebben toegestaan.

Or. en

Amendement 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vissersvaartuig van de Unie mag 
geen bakken, ruimten of containers aan 
boord hebben waarin exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte met 
andere visserijproducten zijn vermengd.

Schrappen

Or. en

Amendement 226
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 2 is niet van toepassing op 
hoeveelheden die kleiner zijn dan 10% 
levend gewicht van de totale vangsten van 
elk van de volgende, aan boord gehouden 
soorten: sardine, ansjovis, haring, 
horsmakreel en makreel.
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Het percentage ondermaatse sardine, 
ansjovis, haring, horsmakreel en makreel 
wordt berekend in levend gewicht van de 
totale hoeveelheid mariene organismen 
die na sortering of bij aanvoer aan boord 
is. Deze vangsten worden op de quota 
afgeboekt wanneer het gaat om soorten 
waarvoor quota gelden.

De percentages mogen worden berekend 
aan de hand van een of meer 
representatieve monsters. Het maximum 
van 10% mag tijdens het overladen, de 
aanlanding, het vervoer, de opslag, de 
uitstalling en de verkoop niet worden 
overschreden.

Or. fr

Motivering

De momenteel geldende flexibiliteit van 10% biedt de beroepsbeoefenaren de mogelijkheid 
om op de kade te sorteren in plaats van aan boord. Dit is belangrijk, want het aan boord 
sorteren van ondermaatse vissen van bepaalde pelagische soorten is zeer ingewikkeld. Deze 
afwijking is alleen van toepassing op de sortering en leidt in geen enkel geval tot de verkoop 
van jonge exemplaren.

Amendement 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing: 3. Lid 1 is niet van toepassing:

– wanneer de vangst voor meer dan 80 % 
bestaat uit niet voor menselijke 
consumptie gevangen kever en 
zandspieringen of uit een of meer van de 
hierna genoemde soorten:

a) wanneer de vangst voor meer dan 80 % 
bestaat uit een of meer kleine pelagische 
of industriële soorten, zoals omschreven 
in artikel 15, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013:

– makreel;
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– haring;

– horsmakreel;

– blauwe wijting;

– evervis;

– ansjovis;

– zilversmelt;

– sardine;

– sprot;

– op vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m, indien de 
vangsten van exemplaren kleiner dan de 
minimale instandhoudingsreferentiegrootte 
zijn gesorteerd en gewogen en in het 
logboek zijn geregistreerd.

b) op vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m, indien de 
vangsten van exemplaren kleiner dan de 
minimale instandhoudingsreferentiegrootte 
zijn gesorteerd, geschat en geregistreerd 
overeenkomstig artikel 14.

Or. en

Motivering

Deze afwijking is noodzakelijk, aangezien het voor de pelagische en industriële visserijen 
uiterst kostbaar en in de praktijk onmogelijk zal zijn om gescheiden opslag na te leven.

Amendement 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 49 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte worden 
aangeland, zien de bevoegde instanties 
erop toe dat die vangsten op zodanige 
wijze worden opgeslagen dat zij 
onderscheidbaar zijn van voor menselijke 
consumptie bestemde visserijproducten.

Wanneer vangsten van exemplaren kleiner 
dan de toepasselijke minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte worden 
aangeland, spannen de bevoegde instanties 
zich in om erop toe te zien dat die vangsten 
op zodanige wijze worden opgeslagen dat 
zij onderscheidbaar zijn van voor 
menselijke consumptie bestemde 
visserijproducten.



PE541.294v01-00 138/149 AM\1037605NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Deze verplichting is vaag en dubbelzinnig, aangezien ze zou kunnen verwijzen naar zowel de 
etikettering van het product als de opslag van het product in verschillende containers. 
Bovendien is het niet duidelijk wie de hieraan gerelateerde kosten zou moeten dragen.

Amendement 229
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) In artikel 59 wordt het volgende lid 
ingevoegd:

"3 bis. In afwijking van artikel 15, lid 11, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 mag 
de vangst door vissersvaartuigen van 
minder dan 12 m van soorten die kleiner 
zijn dan de minimale 
instandhoudingsreferentiegroottes tot een 
hoeveelheid van 30 kg aan lokale kopers 
of teeltbedrijven voor menselijke 
consumptie worden verkocht."

Or. de

Motivering

Door een uitzondering op het verkoopverbod voor kleine vangsten aan ondermaatse vis (bijv. 
30 kg), kunnen belastende inzamelingssystemen voor de kleinschalige kustvisserij (schepen 
met een lengte van minder dan 12 m) worden vermeden.

Amendement 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

10 bis) Artikel 60, lid 5, komt als volgt te 
luiden:

5. De weegresultaten worden gebruikt voor 
de invulling van de aangiften van 
aanlanding, het vervoersdocument, de 
verkoopdocumenten en de aangiften van 
overname.

"5. De weegresultaten worden gebruikt 
voor de invulling van de aangiften van 
aanlanding, het vervoersdocument, de 
verkoopdocumenten en de aangiften van 
overname. In het geval van vervoer of 
opslag gedurende meer dan één dag zou 
het cijfer in het verkoopdocument het 
resultaat kunnen zijn van de weging op 
het moment van de eerste verkoop, met 
een tolerantiemarge van 10 % per dag 
vergeleken met de weging bij aanlanding, 
en een maximum van 20 %."

Or. en

Motivering

De ervaring met de toepassing van de controleverordening in de afgelopen jaren leert dat het, 
in het geval van langdurig vervoer of langdurige opslag, niet logisch is het gewicht van de vis 
op het moment van aanlanding voor de rest van de keten vast te stellen, en met name gezien 
de steekproefplannen bij aanlanding. Het gewicht bij aanlanding zou desalniettemin gebruikt 
blijven worden voor cijfers over benutting van het quotum.

Amendement 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

12 bis) Artikel 68, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
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1. Alle niet verwerkte of aan boord 
verwerkte visserijproducten die in de 
Gemeenschap worden aangeland, waarvoor 
noch een verkoopdocument, noch een 
aangifte van overname is overgelegd 
overeenkomstig de artikelen 62, 63, 66 en 
67 en die naar een andere plaats dan de 
plaats van aanlanding worden vervoerd, 
gaan vergezeld van een door de vervoerder
opgesteld document totdat de eerste 
verkoop heeft plaatsgevonden. De 
vervoerder legt binnen 48 uur na het laden 
een vervoersdocument voor aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de aanlanding heeft 
plaatsgevonden of aan andere door hen 
gemachtigde instanties.

"1. Alle niet verwerkte of aan boord 
verwerkte visserijproducten die in de 
Gemeenschap worden aangeland, waarvoor 
noch een verkoopdocument, noch een 
aangifte van overname is overgelegd 
overeenkomstig de artikelen 62, 63, 66 en 
67 en die naar een andere plaats dan de 
plaats van aanlanding worden vervoerd, 
gaan vergezeld van een door de eigenaar 
van het vissersvaartuig (de eigenaar van 
de vis) of de kapitein opgesteld document 
totdat de eerste verkoop heeft 
plaatsgevonden. De eigenaar van het 
vissersvaartuig legt binnen 48 uur na het 
laden een vervoersdocument voor aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de aanlanding heeft 
plaatsgevonden of aan andere door hen 
gemachtigde instanties."

Or. en

Motivering

De ervaring met de toepassing van de controleverordening in de afgelopen jaren leert dat de 
vervoerder een persoon of een onderneming is die doorgaans onbekend is met de 
controleverordening en andere goederen tijdens verschillende reizen vervoert. Degene die 
eigenaar is van de vis vóór de verkoop, is de eigenaar van het vissersvaartuig; hij dient 
bijgevolg verantwoordelijk te zijn voor alle verplichtingen ten aanzien van het beheer en de 
overhandiging van het vervoersdocument, terwijl de verplichting van de vervoerder om het 
document tijdens het vervoer bij zich te hebben gehandhaafd blijft.

Amendement 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

12 ter) Artikel 68, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
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3. Als de producten naar een andere 
lidstaat worden vervoerd dan de lidstaat 
van aanlanding, legt de vervoerder binnen 
48 uur na het laden van de 
visserijproducten ook een kopie van het 
vervoersdocument voor aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan die producten, zoals 
aangegeven, voor het eerst op de markt 
worden gebracht. De lidstaat waar de 
producten voor het eerst op de markt 
worden gebracht, kan de lidstaat van 
aanlanding hieromtrent om nadere 
informatie verzoeken.

"3. Als de producten naar een andere 
lidstaat worden vervoerd dan de lidstaat 
van aanlanding, legt de eigenaar van het 
vissersvaartuig binnen 48 uur na het laden 
van de visserijproducten ook een kopie van 
het vervoersdocument voor aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan die producten, zoals 
aangegeven, voor het eerst op de markt 
worden gebracht. De lidstaat waar de 
producten voor het eerst op de markt 
worden gebracht, kan de lidstaat van 
aanlanding hieromtrent om nadere 
informatie verzoeken."

Or. en

Motivering

De ervaring met de toepassing van de controleverordening in de afgelopen jaren leert dat de 
vervoerder een persoon of een onderneming is die doorgaans onbekend is met de 
controleverordening en ook andere goederen tijdens verschillende reizen vervoert. Degene 
die eigenaar is van de vis vóór de verkoop, is de eigenaar van het vissersvaartuig; hij dient 
bijgevolg verantwoordelijk te zijn voor alle verplichtingen ten aanzien van het beheer en de 
overhandiging van het vervoersdocument, terwijl de verplichting van de vervoerder om het 
document tijdens het vervoer bij zich te hebben gehandhaafd blijft.

Amendement 233
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vangsten van soorten waarvoor een 
quotum geldt of waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, niet aan boord brengen 
en houden of niet aanlanden, tenzij dit aan 
boord brengen en houden en aanlanden in 
zou druisen tegen verplichtingen uit hoofde 

c) vanaf ...*, vangsten van soorten 
waarvoor een quotum geldt of waarop de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. [xxxx] 
van toepassing is, niet aan boord brengen 
en houden of niet aanlanden, tenzij dit aan 
boord brengen en houden en aanlanden in 
zou druisen tegen verplichtingen uit hoofde 
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van de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid in visserijtakken of 
visserijzones waar die regels van 
toepassing zijn.

van de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid in visserijtakken of 
visserijzones waar die regels van 
toepassing zijn. In de aan deze datum 
voorafgaande periode vormen de in deze 
letter beschreven acties een eenvoudige 
inbreuk.

_________________

*PB: Gelieve de datum in te voegen: twee 
jaar na de bekendmaking van 
Verordening (EU) nr. [xxxx] in het 
Publicatieblad.

Or. fr

Motivering

Men moet de bedrijfstak de tijd te geven om zich aan te passen en wel beseffen dat de 
betrokken beroepsbeoefenaars in deze tweejarige periode zonder het te willen fouten kunnen 
maken.

Amendement 234
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 17 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 105 – lid 2 – tabel – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mate van 
overschrijding 
van de toegestane 
aanlanding

Vermenigvuldigi
ngsfactor

Mate van 
overschrijding 
van de toegestane 
aanlanding

Vermenigvuldigi
ngsfactor

Tot en met 10 % Overschrijding * 
1,0

Tot en met 10 % Overschrijding * 
1,1

Or. de

Motivering

De algemene doelstelling van de herziening van het GVB is het tegengaan van overbevissing. 



AM\1037605NL.doc 143/149 PE541.294v01-00

NL

Ook overschrijdingen van de quota tot 10 % moeten worden bestraft. Aangezien de lidstaten 
bevoegd zijn voor het opleggen van sancties, leidt dit ook tot gelijke omstandigheden voor de 
gehele visserijsector in de EU.

Amendement 235
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 119 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 25 bis, lid 5, bedoelde 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 25 bis, lid 5, bedoelde 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor een termijn van 
drie jaar.

Or. it

Amendement 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 119 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 25 bis, lid 5, bedoelde 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 25 bis, lid 5, bedoelde 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor een termijn van 
drie jaar.

Or. de

Amendement 237
Nils Torvalds
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1005/2008

Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt 
als volgt gewijzigd:

In artikel 42 wordt het volgende lid 
ingevoegd:

"1 bis. De Commissie is bevoegd een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
een lidstaat een sanctie op te leggen door 
fondsen uit het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV) te 
bevriezen en/of te verlagen indien een 
lidstaat geen puntensysteem voor ernstige 
inbreuken toepast."

Or. en

Amendement 238
Brian Crowley

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 worden de 
punten 15 en 16 van artikel 7 van kracht 
twee jaar na de inwerkingtreding van de 
aanlandingsplicht in elke visserijtak 
volgens het tijdschema voor de 
geleidelijke toepassing van de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013, dat wil zeggen:

- op 1 januari 2017 voor de visserijtakken 
als bedoeld in artikel 15, lid 1, onder a), 
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van Verordening (EU) nr. 1380/2013;

- op 1 januari 2019 voor de visserijtakken 
en de soorten als bedoeld in artikel 15, 
lid 1, onder b) en c), van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013;

- op 1 januari 2021 voor de visserijtakken 
en de soorten als bedoeld in artikel 15, 
lid 1, onder d), van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013.

Or. en

Motivering

De aanlandingsplicht is een belangrijke verandering voor de visserij. Om een behoorlijke 
handhaving te verzekeren moet de beroepsvissers voldoende flexibiliteit worden geboden om 
deze plicht geleidelijk na te komen.

Amendement 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van de eerste alinea 
worden de punten 15 en 16 van artikel 7 
van deze verordening van kracht twee jaar 
na de inwerkingtreding van de 
aanlandingsplicht in elke visserijtak 
volgens het tijdschema voor de 
geleidelijke toepassing van de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013, dat wil zeggen:

- op 1 januari 2017 voor de visserijtakken 
als bedoeld in artikel 15, lid 1, onder a), 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013,

- op 1 januari 2019 voor de visserijtakken 
en de soorten als bedoeld in artikel 15, 
lid 1, onder b) en c), van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013,
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- op 1 januari 2021 voor de visserijtakken 
en de soorten als bedoeld in artikel 15, 
lid 1, onder d), van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013.

Or. de

Amendement 240
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 worden de 
punten 15 en 16 van artikel 7 van kracht 
twee jaar na de inwerkingtreding van de 
aanlandingsplicht in elke visserijtak 
volgens het tijdschema voor de 
geleidelijke toepassing van de 
aanlandingsplicht overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013, dat wil zeggen:

- op 1 januari 2017 voor de visserijtakken 
als bedoeld in artikel 15, lid 1, onder a), 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013;

- op 1 januari 2019 voor de visserijtakken 
en de soorten als bedoeld in artikel 15, 
lid 1, onder b) en c), van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013;

- op 1 januari 2021 voor de visserijtakken 
en de soorten als bedoeld in artikel 15, 
lid 1, onder d), van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013.

Or. en

Amendement 241
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
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Verordening (EG) nr. 850/98
Bijlage XII – rij 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE XII BIJLAGE XII

[...] [...]

Japanse 
tapijtschelp

35 mm Schrappen

Or. fr

Motivering

Het WTECV gaat ermee akkoord dat het relevant is om voor elke schelpenbank een bepaalde 
minimumgrootte vast te stellen, als er tussen deze schelpenbanken verschillen bestaan qua 
groei en grootte bij geslachtsrijpheid CCR Sud, de Regionale Adviesraad voor de 
zuidwestelijke wateren, heeft gewezen op de urgentie van dit verzoek: in 6 jaar tijd is het 
aantal bedrijven dat op de Japanse tapijtschelp in het Arcachonbekken vist met 45% gedaald. 
Bovendien komt op heel korte termijn de economische levensvatbaarheid van de overblijvende 
bedrijven in het gedrang. Deze maatregel moet worden geregionaliseerd.

Amendement 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 850/98
Bijlage XII – segmenten 5, 16, 17 en 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE XII BIJLAGE XII

Soort Minimale 
instandhoudingsreferentie

grootte

Soort Minimale 
instandhoudingsreferentie

grootte

Gebieden 
1 tot en 
met 5, 
met 

uitzonder
ing van 

Skagerra
k/Kattega

Skagerra
k/Kattega

t

Gebieden 
1 tot en 
met 5, 
met 

uitzonder
ing van 

Skagerra
k/Kattega

Skagerra
k/Kattega

t
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t t

[...] [...]

Heek Heek

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Horsmak
reel 

15 cm 15 cm Horsmak
reel 

12 cm 12 cm

Ansjovis 12 cm of 
90 stuks 
per kilo

- Ansjovis 9 cm in 
de Golf 
van 
Cádiz en 
rondom 
de 
Canarisc
he 
eilanden

-

[...] [...]

Zeebrase
m

25 cm 25 cm

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor coherentie tussen minimale referentiegrootten voor 
instandhouding en voor commerciële doeleinden. Dit amendement neemt wetenschappelijke 
kennis over instandhoudingsgrootten in aanmerking. Voor zeebrasem wordt beoogd in de 
Atlantische Oceaan dezelfde grootte te hanteren als in de Middellandse Zee.

Amendement 243
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 850/98
Bijlage XII – rijen 5 en 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE XII BIJLAGE XII

Soort Minimale 
instandhoudingsreferentie

grootte

Soort Minimale 
instandhoudingsreferentie

grootte

Gebieden 
1-5, met 
uitzonder
ing van 

Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Gebieden 
1-5, met 
uitzonder
ing van 

Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Heek 27 cm 30 cm Heek 20 cm 20 cm

[...] [...]

Ansjovis 12 cm of 
90 vissen 
per kilo

- Ansjovis 9 cm of 
90 vissen 
per kilo

-

Or. es


