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Amendement 20
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens haar jaarlijkse vergaderingen in 
2011 en 2012 hechtte de GFCM haar 
goedkeuring aan maatregelen voor de 
duurzame exploitatie van rood koraal in 
haar bevoegdheidsgebied die in de EU-
wetgeving moeten worden opgenomen. 
Een van deze maatregelen heeft betrekking 
op het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen (ROV's). De GFCM 
heeft besloten dat het gebruik van ROV's in 
gebieden onder nationale jurisdictie 
uitsluitend voor waarneming en prospectie 
van rood koraal op basis van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2, na 2014 niet langer mag 
worden toegestaan. Overeenkomstig een 
andere maatregel die is vastgelegd in 
aanbeveling GFCM/36/2012/1 mogen de 
vangsten van rood koraal alleen worden 
aangeland in een beperkt aantal havens dat 
over toereikende havenfaciliteiten beschikt 
en dienen de lijsten van aangewezen 
havens te worden verstrekt aan het GFCM-
secretariaat. Wijzigingen in de lijsten van 
door de lidstaten aangewezen havens 
moeten worden meegedeeld aan de 
Europese Commissie, die ervoor moet 
zorgen dat deze informatie bij het GFCM-
secretariaat terechtkomt.

(4) Tijdens haar jaarlijkse vergaderingen in 
2011 en 2012 hechtte de GFCM haar 
goedkeuring aan maatregelen voor de 
duurzame exploitatie van rood koraal in 
haar bevoegdheidsgebied die in de EU-
wetgeving moeten worden opgenomen. 
Een van deze maatregelen heeft betrekking 
op het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen (ROV's). De GFCM 
heeft besloten dat het gebruik van ROV's in 
gebieden onder nationale jurisdictie 
uitsluitend voor waarneming en prospectie 
van rood koraal op basis van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2, na 2014 niet langer mag 
worden toegestaan. Het gebruik van 
ROV's kan tot eind 2015 worden 
toegestaan voor experimenteel 
wetenschappelijk onderzoek behoudens 
andersluidend wetenschappelijk advies.
Overeenkomstig een andere maatregel die 
is vastgelegd in aanbeveling 
GFCM/36/2012/1 mogen de vangsten van 
rood koraal alleen worden aangeland in een 
beperkt aantal havens dat over toereikende 
havenfaciliteiten beschikt en dienen de 
lijsten van aangewezen havens te worden 
verstrekt aan het GFCM-secretariaat. 
Wijzigingen in de lijsten van door de 
lidstaten aangewezen havens moeten 
worden meegedeeld aan de Europese 
Commissie, die ervoor moet zorgen dat 
deze informatie bij het GFCM-secretariaat 
terechtkomt.

Or. es
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Amendement 21
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens haar jaarlijkse vergaderingen in 
2011 en 2012 hechtte de GFCM haar 
goedkeuring aan maatregelen voor de 
duurzame exploitatie van rood koraal in 
haar bevoegdheidsgebied die in de EU-
wetgeving moeten worden opgenomen. 
Een van deze maatregelen heeft betrekking 
op het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen (ROV's). De GFCM 
heeft besloten dat het gebruik van ROV's in 
gebieden onder nationale jurisdictie 
uitsluitend voor waarneming en prospectie 
van rood koraal op basis van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2, na 2014 niet langer mag 
worden toegestaan. Overeenkomstig een 
andere maatregel die is vastgelegd in 
aanbeveling GFCM/36/2012/1 mogen de 
vangsten van rood koraal alleen worden 
aangeland in een beperkt aantal havens dat 
over toereikende havenfaciliteiten beschikt 
en dienen de lijsten van aangewezen 
havens te worden verstrekt aan het GFCM-
secretariaat. Wijzigingen in de lijsten van 
door de lidstaten aangewezen havens 
moeten worden meegedeeld aan de 
Europese Commissie, die ervoor moet 
zorgen dat deze informatie bij het GFCM-
secretariaat terechtkomt.

(4) Tijdens haar jaarlijkse vergaderingen in 
2011 en 2012 hechtte de GFCM haar 
goedkeuring aan maatregelen voor de 
duurzame exploitatie van rood koraal in 
haar bevoegdheidsgebied die in de EU-
wetgeving moeten worden opgenomen. 
Een van deze maatregelen heeft betrekking 
op het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen (ROV's). De GFCM 
heeft besloten dat het gebruik van ROV's in 
gebieden onder nationale jurisdictie 
uitsluitend voor waarneming en prospectie 
van rood koraal op basis van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2, na 2014 niet langer mag 
worden toegestaan, behoudens 
andersluidend wetenschappelijk advies, 
afgezien van de bij aanbeveling 35/2011/2 
van de GFCM vastgestelde afwijkingen en 
vrijstellingen. Overeenkomstig een andere 
maatregel die is vastgelegd in aanbeveling 
GFCM/36/2012/1 mogen de vangsten van 
rood koraal alleen worden aangeland in een 
beperkt aantal havens dat over toereikende 
havenfaciliteiten beschikt en dienen de 
lijsten van aangewezen havens te worden 
verstrekt aan het GFCM-secretariaat. 
Wijzigingen in de lijsten van door de 
lidstaten aangewezen havens moeten 
worden meegedeeld aan de Europese 
Commissie, die ervoor moet zorgen dat 
deze informatie bij het GFCM-secretariaat 
terechtkomt.

Or. es

Motivering

De aanbevelingen van de GFCM moeten volledig worden omgezet. Daartoe wordt hier 
uitdrukkelijk verwezen naar de specifieke bepaling.
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Amendement 22
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om ervoor te zorgen dat de EU blijft 
voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de GFCM-overeenkomst dient de 
bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag te worden overgedragen 
aan de Commissie voor wat betreft de 
verlening van machtigingen tot afwijking 
van het verbod op het oogsten van rood 
koraal op diepten van minder dan 50 m en 
tot afwijking van de minimumdiameter van 
de voet van kolonies van rood koraal. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
bij haar voorbereidende werkzaamheden 
tot passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
voorgelegd.

(9) Om ervoor te zorgen dat de EU blijft 
voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de GFCM-overeenkomst moet de 
bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie worden 
overgedragen aan de Commissie voor wat 
betreft de verlening van machtigingen tot 
afwijking van het verbod op het oogsten 
van rood koraal op diepten van minder dan 
50 m en tot afwijking van de 
minimumdiameter van de voet van 
kolonies van rood koraal. Daarbij moet 
echter rekening gehouden worden met de 
inspanningen die de lidstaten reeds 
hebben geleverd om de aanbeveling van 
de GFCM om te zetten in adequate 
beheersplannen. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
voorgelegd.

( )

Or. es

Motivering

Dit amendement heeft als doel tegenstrijdigheden tussen de beheersplannen van de lidstaten 
en dit voorstel voor een verordening te vermijden.
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Amendement 23
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om ervoor te zorgen dat de EU blijft 
voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de GFCM-overeenkomst dient de 
bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag te worden overgedragen 
aan de Commissie voor wat betreft de 
verlening van machtigingen tot afwijking 
van het verbod op het oogsten van rood 
koraal op diepten van minder dan 50 m en 
tot afwijking van de minimumdiameter van 
de voet van kolonies van rood koraal. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
bij haar voorbereidende werkzaamheden 
tot passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

(9) Om ervoor te zorgen dat de EU blijft 
voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde 
van de GFCM-overeenkomst dient de 
bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag te worden overgedragen 
aan de Commissie voor wat betreft de 
verlening van machtigingen tot afwijking 
van het verbod op het oogsten van rood 
koraal op diepten van minder dan 50 m en 
tot afwijking van de minimumdiameter van 
de voet van kolonies van rood koraal, 
tenzij de betrokken lidstaat de 
desbetreffende GFCM-aanbeveling al 
heeft omgezet middels een in de 
handelingen in kwestie voorgesteld 
gelijkwaardig raamwerk. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor rekening te houden met lidstaten die de GFCM-aanbevelingen al 
door middel van beheersplannen hebben omgezet. Beheersplannen vormen echter niet de 
enige manier om de regelgeving om te zetten; dit kan bijvoorbeeld ook geschieden aan de 
hand van een raamwerk met vergunningen.
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Amendement 24
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om ervoor te zorgen dat de EU blijft 
voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de GFCM-overeenkomst dient de 
bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag te worden overgedragen 
aan de Commissie voor wat betreft de 
verlening van machtigingen tot afwijking 
van het verbod op het oogsten van rood 
koraal op diepten van minder dan 50 m en 
tot afwijking van de minimumdiameter van 
de voet van kolonies van rood koraal. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
bij haar voorbereidende werkzaamheden 
tot passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
voorgelegd.

(9) Om ervoor te zorgen dat de EU blijft 
voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de GFCM-overeenkomst dient de 
bevoegdheid tot vaststelling van 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag te worden overgedragen 
aan de Commissie voor wat betreft de 
verlening van machtigingen tot afwijking 
van het verbod op het oogsten van rood 
koraal op diepten van minder dan 50 m en 
tot afwijking van de minimumdiameter van 
de voet van kolonies van rood koraal. In 
ieder geval moet de Commissie rekening 
houden met de nationale maatregelen en 
beheersplannen die, in voorkomend geval, 
reeds zijn vastgesteld door de lidstaten 
voor de omzetting van de aanbevelingen 
van de GFCM. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het
Europees Parlement en de Raad worden 
voorgelegd.

Or. es

Motivering

Dit amendement speelt in op de noodzaak om rekening te houden met de maatregelen die 
reeds zijn genomen op nationaal niveau, om ervoor te zorgen dat zowel deze maatregelen als 
de maatregelen in de aanbevelingen van de GFCM complementair zijn en elkaar niet 
uitsluiten.
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Amendement 25
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 15 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gebruik van trawlnetten wordt 
verboden binnen 3 zeemijl uit de kust, 
mits de dieptelijn van 50 meter niet wordt 
bereikt, of binnen de dieptelijn van 
50 meter waar de diepte van 50 meter op 
kortere afstand van de kust wordt bereikt.

1. Het gebruik van trawlnetten wordt
verboden.

Or. nl

Motivering

Om de EU-regelgeving, duidelijk, handhaafbaar en niet onnodig ingewikkeld te maken, is een 
totaalverbod op trawlernetten de beste oplossing om de schadelijke gevolgen van 
trawlervisserij voor koraalriffen tegen te gaan.

Amendement 26
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het oogsten van rood koraal op een 
diepte van minder dan 50 m is verboden.

1. Het oogsten van rood koraal op een 
diepte van minder dan 50 m is verboden. 
Deze maatregel kan worden gewijzigd 
indien de door het raadgevend 
wetenschappelijk comité van de GFCM 
gevalideerde wetenschappelijke adviezen 
de oogst aanbevelen.

Or. es



AM\1039814NL.doc 9/31 PE541.602v01-00

NL

Amendement 27
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het oogsten van rood koraal op een 
diepte van minder dan 50 m is verboden.

1. Het oogsten van rood koraal op een 
diepte van minder dan 50 m is verboden, 
afgezien van de bij aanbeveling 35/2011/2 
van de GFCM vastgestelde afwijkingen en 
vrijstellingen.

Or. es

Motivering

De aanbevelingen van de GFCM moeten volledig worden omgezet. Daartoe wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de specifieke bepaling.

Amendement 28
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het oogsten van rood koraal op een 
diepte van minder dan 50 m is verboden.

1. Het oogsten, aan boord houden, 
overladen, aanlanden, overdragen, 
opslaan, verkopen of uitstallen van rood 
koraal is verboden.

Or. nl

Amendement 29
Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter – lid 1

De door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het oogsten van rood koraal op een 
diepte van minder dan 50 m is verboden.

1. Het oogsten van rood koraal op een 
diepte van minder dan 50 m is 
verboden. Als in wetenschappelijke 
studies, zoals bekrachtigd door het 
Raadgevend Wetenschappelijk Comité 
van de GFCM, anders wordt aangegeven, 
stelt de Commissie in overeenstemming 
met artikel 27 gedelegeerde handelingen 
vast die de resultaten van deze studies 
weerspiegelen.

Or. en

Motivering

Aanbeveling 35/2011/2 van de GFCM voorziet in de mogelijkheid om rood koraal te oogsten 
op een diepte van minder dan 50 m indien "in wetenschappelijke studies anders wordt 
aangegeven".

Amendement 30
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om afwijkingen van lid 1 toe te staan. Deze 
gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 
gebieden waarvoor afwijkingen gelden.

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om afwijkingen van lid 1 toe te staan. Deze 
gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 
gebieden waarvoor afwijkingen gelden. 
Daarbij moet echter rekening gehouden 
worden met de inspanningen die de 
lidstaten reeds hebben geleverd om 
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aanbeveling 35/2011/2 van de GFCM om 
te zetten in adequate beheersplannen.

Or. es

Amendement 31
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om afwijkingen van lid 1 toe te staan. Deze 
gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 
gebieden waarvoor afwijkingen gelden.

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om afwijkingen van lid 1 toe te staan. Deze 
gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 
gebieden waarvoor afwijkingen gelden. Dit 
lid is echter niet van toepassing op 
lidstaten die de GFCM-aanbeveling 
35/2011/2 al hebben omgezet door middel 
van de invoering van een in de 
handelingen in kwestie voorgesteld 
gelijkwaardig raamwerk.

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor rekening te houden met lidstaten die de GFCM-aanbevelingen al 
hebben omgezet door middel van beheersplannen. Beheersplannen vormen echter niet de 
enige manier om de regelgeving om te zetten; dit kan bijvoorbeeld ook geschieden aan de 
hand van een raamwerk van vergunningen.

Amendement 32
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
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Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om afwijkingen van lid 1 toe te staan. Deze 
gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 
gebieden waarvoor afwijkingen gelden.

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om afwijkingen van lid 1 toe te staan. Deze 
gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 
gebieden waarvoor afwijkingen gelden. 
Bovendien moet de Commissie rekening 
houden met de maatregelen en 
beheersplannen die, in voorkomend geval, 
reeds zijn vastgesteld door de lidstaten 
voor de omzetting van de aanbevelingen 
van de GFCM.

Or. es

Motivering

Dit amendement speelt in op de noodzaak om rekening te houden met de maatregelen die 
reeds zijn genomen op nationaal niveau, om ervoor te zorgen dat zowel deze maatregelen als 
de maatregelen in de aanbevelingen van de GFCM complementair zijn en elkaar niet 
uitsluiten.

Amendement 33
Anja Hazekamp

voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om afwijkingen van lid 1 toe te staan. 
Deze gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 

Schrappen
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gebieden waarvoor afwijkingen gelden.

Or. nl

Amendement 34
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om in afwijking van lid 1 een marge van 
ten hoogste 10 %, uitgedrukt in levend 
gewicht, toe te staan voor ondermaatse 
(< 7 mm) kolonies van rood koraal.

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om in afwijking van lid 1 een marge van 
ten hoogste 10 %, uitgedrukt in levend 
gewicht, toe te staan voor ondermaatse 

(< 7 mm) kolonies van rood koraal. 
Daarbij moet echter rekening gehouden 
worden met de inspanningen die de 
lidstaten reeds hebben geleverd om 
aanbeveling 35/2011/2 van de GFCM om 
te zetten in adequate beheersplannen.

Or. es

Amendement 35
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om in afwijking van lid 1 een marge van 
ten hoogste 10 %, uitgedrukt in levend 

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om in afwijking van lid 1 een marge van 
ten hoogste 10 %, uitgedrukt in levend 
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gewicht, toe te staan voor ondermaatse ( <
7 mm) kolonies van rood koraal.

gewicht, toe te staan voor ondermaatse ( <
7 mm) kolonies van rood koraal. Dit lid is 
echter niet van toepassing op lidstaten die 
de GFCM-aanbeveling 36/2012/1 al 
hebben omgezet door middel van de 
invoering van een in de handelingen in 
kwestie voorgesteld gelijkwaardig 
raamwerk.

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor rekening te houden met lidstaten die de GFCM-aanbevelingen al 
hebben omgezet door middel van beheersplannen. Beheersplannen vormen echter niet de 
enige manier om de regelgeving om te zetten; dit kan bijvoorbeeld ook geschieden aan de 
hand van een raamwerk van vergunningen.

Amendement 36
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om in afwijking van lid 1 een marge van 
ten hoogste 10 %, uitgedrukt in levend 
gewicht, toe te staan voor ondermaatse (<
7 mm) kolonies van rood koraal.

2. Overeenkomstig artikel 27 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om in afwijking van lid 1 een marge van 
ten hoogste 10 %, uitgedrukt in levend 
gewicht, toe te staan voor ondermaatse (<
7 mm) kolonies van rood koraal. 
Bovendien houdt de Commissie eveneens 
rekening met de maatregelen en 
beheersplannen die, in voorkomend geval, 
reeds zijn vastgesteld door de lidstaten 
voor de omzetting van de aanbevelingen 
van de GFCM.

Or. es
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Motivering

Dit amendement speelt in op de noodzaak om rekening te houden met de maatregelen die 
reeds zijn genomen op nationaal niveau, om ervoor te zorgen dat zowel deze maatregelen als 
de maatregelen in de aanbevelingen van de GFCM complementair zijn en elkaar niet 
uitsluiten.

Amendement 37
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het oogsten van rood koraal is het 
enige toegestane vistuig een hamer die 
handmatig wordt bediend door 
beroepsvissers.

1. Voor het oogsten van rood koraal is het 
enige toegestane vistuig een hamer die 
handmatig wordt bediend door 
beroepsvissers met een toepasselijke 
vergunning.

Or. es

Amendement 38
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011

Artikel 16 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het oogsten van rood koraal is het 
enige toegestane vistuig een hamer die 
handmatig wordt bediend door 
beroepsvissers.

1. Voor het oogsten van rood koraal is het 
enige toegestane vistuig een hamer die 
handmatig wordt bediend door 
beroepsvissers die als zodanig door de 
lidstaat zijn erkend.

Or. fr
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Motivering

Aan de hand van deze precisering kan mogelijke verwarring over de verschillende definities 
die in elke lidstaat worden gehanteerd, worden weggenomen.

Amendement 39
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het oogsten van rood koraal is het 
enige toegestane vistuig een hamer die 
handmatig wordt bediend door 
beroepsvissers.

1. Voor het oogsten van rood koraal is het 
enige toegestane vistuig een hamer die 
handmatig wordt bediend door 
beroepsvissers die als zodanig door de 
lidstaat zijn erkend.

Or. fr

Motivering

Met deze precisering wordt de vorming van een nieuwe definitie vermeden en wordt verwezen 
naar de formulering die met name in de EFMZV-verordening van toepassing is.

Amendement 40
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is verboden. Dit verbod 
geldt met ingang van 1 januari 2015 voor 
het gebruik van op afstand bediende
onderwatervoertuigen waarvoor een 
vergunning kan zijn afgegeven door de 

2. Het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is verboden. Dit verbod 
geldt, behoudens andersluidend 
wetenschappelijk advies, met ingang van 1 
januari 2015 voor het gebruik van op 
afstand bediende onderwatervoertuigen 
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lidstaten in de gebieden onder nationale 
jurisdictie uitsluitend voor observatie en 
prospectie van rood koraal, op basis van 
punt 3, onder a) of b) van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2.

waarvoor een vergunning kan zijn 
afgegeven door de lidstaten in de gebieden 
onder nationale jurisdictie uitsluitend voor 
observatie en prospectie van rood koraal, 
op basis van punt 3, onder a) of b) van 
aanbeveling GFCM/35/2011/2.

Or. es

Amendement 41
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is verboden. Dit verbod 
geldt met ingang van 1 januari 2015 voor 
het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen waarvoor een 
vergunning kan zijn afgegeven door de 
lidstaten in de gebieden onder nationale 
jurisdictie uitsluitend voor observatie en 
prospectie van rood koraal, op basis van 
punt 3, onder a) of b) van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2.

2. Het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is toegestaan tot en met 31 
december 2015. Na deze datum is het 
verboden. Dit verbod geldt voor het 
gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen waarvoor een 
vergunning kan zijn afgegeven door de 
lidstaten in de gebieden onder nationale 
jurisdictie uitsluitend voor observatie en 
prospectie van rood koraal, op basis van 
punt 3, onder a) of b) van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2.

Or. fr

Motivering

Hier wordt de formulering van de GFCM overgenomen, die het gebruik van dit tuig toestaat 
tot en met 2015, waarbij naar de geest van de aanbeveling het volledige jaar 2015 wordt 
bedoeld.

Amendement 42
Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quinquies – lid 2

De door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is verboden. Dit verbod 
geldt met ingang van 1 januari 2015 voor 
het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen waarvoor een 
vergunning kan zijn afgegeven door de 
lidstaten in de gebieden onder nationale 
jurisdictie uitsluitend voor observatie en 
prospectie van rood koraal, op basis van 
punt 3, onder a) of b) van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2.

2. Het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is verboden. Dit verbod 
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor 
het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen waarvoor een 
vergunning kan zijn afgegeven door de 
lidstaten in de gebieden onder nationale 
jurisdictie uitsluitend voor observatie en 
prospectie van rood koraal, op basis van 
punt 3, onder a) of b) van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2. Met betrekking tot de 
tweede zin van dit lid geldt dat als in 
wetenschappelijk advies, zoals 
bekrachtigd door het Raadgevend 
Wetenschappelijk Comité van de GFCM, 
anders wordt aangegeven, de Commissie 
in overeenstemming met artikel 27 
gedelegeerde handelingen vaststelt die dit 
advies weerspiegelen.

Or. en

Motivering

Dit is in overeenstemming met lid 3, sub a), van aanbeveling GFCM/35/2011/2, waarin wordt 
bepaald dat "het afgeven van vergunningen voor op afstand bediende onderwatervoertuigen 
voor prospectie slechts tot 2015 is toegestaan, tenzij in wetenschappelijk advies anders wordt 
aangegeven".

Amendement 43
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van op afstand bediende 2. Het gebruik van op afstand bediende 
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onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is verboden. Dit verbod 
geldt met ingang van 1 januari 2015 voor 
het gebruik van op afstand bediende 
onderwatervoertuigen waarvoor een 
vergunning kan zijn afgegeven door de 
lidstaten in de gebieden onder nationale 
jurisdictie uitsluitend voor observatie en 
prospectie van rood koraal, op basis van 
punt 3, onder a) of b) van aanbeveling 
GFCM/35/2011/2.

onderwatervoertuigen voor de exploitatie 
van rood koraal is verboden, afgezien van 
de in aanbeveling 35/2011/2 van de 
GFCM opgenomen afwijkingen en 
vrijstellingen. Dit verbod geldt met ingang 
van 1 januari 2015 voor het gebruik van op 
afstand bediende onderwatervoertuigen 
waarvoor een vergunning kan zijn 
afgegeven door de lidstaten in de gebieden 
onder nationale jurisdictie uitsluitend voor 
observatie en prospectie van rood koraal, 
op basis van punt 3, onder a) of b) van 
aanbeveling GFCM/35/2011/2.

Or. es

Motivering

De aanbevelingen van de GFCM moeten volledig worden omgezet. Daarom wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de specifieke bepaling.

Amendement 44
Marco Affronte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kapiteins van vissersvaartuigen dienen 
ongedeerde en levende zeeschildpadden 
die bij toeval verstrikt zijn geraakt in 
vistuig onmiddellijk vrij te laten op zee.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 45
Clara Eugenia Aguilera García
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kapiteins van vissersvaartuigen dienen
ongedeerde en levende zeeschildpadden 
die bij toeval verstrikt zijn geraakt in 
vistuig onmiddellijk vrij te laten op zee.

1. Er moet, voor zover mogelijk, 
voorzichtig worden omgegaan met 
levende schildpadden die bij toeval 
verstrikt zijn geraakt in vistuig, en deze 
moeten ongedeerd en levend worden 
vrijgelaten op zee.

Or. es

Motivering

De bewoordingen van de aanbevelingen van de GFCM moeten letterlijk worden overgenomen 
in het acquis communautaire.

Amendement 46
Marco Affronte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 octies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kapiteins van vissersvaartuigen mogen 
zeeschildpadden alleen naar de wal 
brengen in het kader van een specifiek 
reddingsprogramma en op voorwaarde dat 
de betrokken bevoegde nationale instanties 
daar vóór terugkeer naar de haven naar 
behoren en officieel van in kennis zijn 
gesteld.

2. Kapiteins van vissersvaartuigen mogen 
zeeschildpadden alleen naar de wal 
brengen wanneer deze gewond zijn of 
duidelijk in moeilijkheden verkeren en 
wanneer sprake is van een specifiek 
reddingsprogramma en op voorwaarde dat 
de betrokken bevoegde nationale instanties 
daar vóór terugkeer naar de haven naar 
behoren en officieel van in kennis zijn 
gesteld.

Or. it
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Motivering

Gewonde schildpadden dienen niet te worden vrijgelaten wanneer de lidstaat beschikt over 
een specifiek reddingsprogramma.

Amendement 47
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 octies - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vaartuigen die ringzegens of 
omsluitingsnetten zonder sluitlijn 
gebruiken voor de vangst van kleine 
pelagische soorten mogen zeeschildpadden 
niet omringen.

3. Vaartuigen die ringzegens of 
omsluitingsnetten zonder sluitlijn 
gebruiken voor de vangst van kleine 
pelagische soorten moeten in de mate van 
het mogelijke vermijden dat
zeeschildpadden omringd worden.

Or. fr

Motivering

Hier wordt de formulering van de aanbeveling overgenomen. Het voorstel van de Commissie 
gaat verder dan hetgeen de GFCM voorschrijft.

Amendement 48
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 nonies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kapiteins van vissersvaartuigen mogen 
monniksrobben alleen aan boord brengen, 
overladen en aanlanden indien dit 
noodzakelijk is om individuele gewonde 
dieren te redden en op voorwaarde dat de 
bevoegde nationale instanties daar vóór 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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terugkeer naar de haven naar behoren en 
officieel van in kennis zijn gesteld.

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 49
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 nonies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kapiteins van vissersvaartuigen die bij 
toeval specimens van de monniksrob 
vangen in hun vistuig dienen deze 
onmiddellijk ongedeerd en levend vrij te 
laten. De karkassen van dode specimens 
moeten worden aangeland en worden in 
beslag genomen en vernietigd door de 
nationale autoriteiten.

2. Er moet voorzichtig worden omgegaan 
met specimens van de monniksrob die bij 
toeval verstrikt zijn geraakt in vistuig, en 
deze moeten ongedeerd en levend worden 
vrijgelaten op zee. Indien het specimen 
dood is, moet het kadaver worden
aangeland en moeten de nationale 
autoriteiten vóór de aankomst in de haven 
op de hoogte worden gebracht.

Or. es

Motivering

De bewoordingen van de aanbevelingen van de GFCM moeten letterlijk worden overgenomen 
in het acquis communautaire.

Amendement 50
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 15 decies 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kapiteins van vissersvaartuigen dienen bij 
toeval in hun vistuig verstrikt geraakte 
walvisachtigen onmiddellijk vrij te laten.

Er moet voorzichtig worden omgegaan 
met specimens van walvisachtigen die bij 
toeval verstrikt zijn geraakt in vistuig, en 
deze moeten onmiddellijk worden 
vrijgelaten.

Or. es

Motivering

De bewoordingen van de aanbevelingen van de GFCM moeten letterlijk worden overgenomen 
in het acquis communautaire.

Amendement 51
Marco Affronte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 undecies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vissersvaartuigen die bij toeval de 
soorten haaien en roggen hebben gevangen 
die zijn opgenomen in bijlage II bij het 
protocol inzake de speciaal beschermde 
gebieden en de biologische diversiteit in de 
Middellandse Zee dienen deze 
onmiddellijk ongedeerd en levend vrij te 
laten.

2. Vissersvaartuigen die bij toeval de 
soorten haaien en roggen hebben gevangen 
die zijn opgenomen in bijlage II bij het 
protocol inzake de speciaal beschermde 
gebieden en de biologische diversiteit in de 
Middellandse Zee dienen deze, indien ze 
leven, onmiddellijk vrij te laten.

Or. it

Motivering

Niet alle levend gevangen haaien en roggen zijn ongedeerd. Ook gewonde exemplaren moeten 
worden vrijgelaten om een zekere overlevingskans te garanderen.

Amendement 52
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 terdecies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
de referentievangstcapaciteit voor kleine 
pelagische bestanden vastgesteld op basis 
van de lijsten van vaartuigen van de 
betrokken lidstaten die zijn verstrekt aan 
het GFCM-secretariaat, overeenkomstig 
punt 22 van aanbeveling GFCM/37/2013/1. 
Deze lijsten omvatten alle vaartuigen die 
zijn uitgerust met trawlnetten, ringzegens 
of andere soorten omsluitingsnetten zonder 
sluitlijn die mogen vissen op kleine 
pelagische bestanden en geregistreerd staan 
in havens die zijn gelegen in de 
geografische deelgebieden 17 en 18, als 
bedoeld in bijlage I, of actief zijn in het 
geografische deelgebied 17 en/of 18 
hoewel zij per 31 oktober 2013 zijn 
geregistreerd in havens die zijn gelegen in 
andere geografische deelgebieden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 53
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 terdecies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vaartuigen die zijn uitgerust met 
trawlnetten en ringzegens worden, 
ongeacht de totale lengte van het vaartuig, 

2. Vaartuigen die zijn uitgerust met 
trawlnetten en ringzegens worden, 
ongeacht de totale lengte van het vaartuig, 
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ingedeeld als vaartuigen die actief vissen 
op kleine pelagische bestanden wanneer 
sardine en/of ansjovis tijdens een 
willekeurige visreis ten minste 50 % van 
de vangst, uitgedrukt in levend gewicht, 
uitmaken.

ingedeeld als vaartuigen die actief vissen 
op kleine pelagische bestanden wanneer 
sardine en/of ansjovis ten minste 50 % van 
de vangst, uitgedrukt in levend gewicht, 
uitmaken.

Or. hr

Motivering

Artikel 22 van aanbeveling 37/2013/1 van de GFCM moet zoals voorgesteld in deze
aanbeveling volledig worden omgezet, zonder onnodige toevoegingen van de Commissie.

Amendement 54
Tonino Picula

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 terdecies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vaartuigen die zijn uitgerust met 
trawlnetten en ringzegens worden, 
ongeacht de totale lengte van het vaartuig, 
ingedeeld als vaartuigen die actief vissen 
op kleine pelagische bestanden wanneer 
sardine en/of ansjovis tijdens een 
willekeurige visreis ten minste 50 % van 
de vangst, uitgedrukt in levend gewicht, 
uitmaken.

2. Vaartuigen die zijn uitgerust met 
trawlnetten en ringzegens worden, 
ongeacht de totale lengte van het vaartuig, 
ingedeeld als vaartuigen die actief vissen 
op kleine pelagische bestanden wanneer 
sardine en/of ansjovis ten minste 50 % van 
de vangst, uitgedrukt in levend gewicht, 
uitmaken.

Or. hr

Motivering

De GFCM-aanbeveling specificeert niet dat in deze bepaling enkel de vangst "tijdens een 
willekeurige visreis" bedoeld wordt. Deze verordening beoogt de omzetting in de wetgeving 
van de Unie. Deze aanbeveling werd gesteund door de Commissie tijdens de GFCM-
conferentie; het is niet duidelijk waarom deze bij de uitvoering zou moeten worden gewijzigd. 
Dit amendement is niet besproken met de belanghebbenden en is niet goedgekeurd door de 
GCFM, deze heeft ook geen enkele procedure ontwikkeld die een dergelijke wijziging 
mogelijk maakt. Daarom moet de definitie behouden blijven zoals in de aanbeveling.
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Amendement 55
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 terdecies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vaartuigen die zijn uitgerust met 
trawlnetten en ringzegens worden, 
ongeacht de totale lengte van het vaartuig, 
ingedeeld als vaartuigen die actief vissen 
op kleine pelagische bestanden wanneer 
sardine en/of ansjovis tijdens een 
willekeurige visreis ten minste 50 % van 
de vangst, uitgedrukt in levend gewicht, 
uitmaken.

2. Vaartuigen die zijn uitgerust met 
trawlnetten en ringzegens worden, 
ongeacht de totale lengte van het vaartuig, 
ingedeeld als vaartuigen die actief vissen 
op kleine pelagische bestanden wanneer 
sardine en/of ansjovis ten minste 50 % van 
de tussen 1 januari en 31 december van 
het vorige jaar aangelande vangsten, 
uitgedrukt in levend gewicht, uitmaken.

Or. it

Motivering

Dit amendement beoogt duidelijk vast te stellen welke vaartuigen daadwerkelijk actief vissen 
op kleine pelagische vis. Een periode van een jaar is daarvoor voldoende, ook om het 
meerjarige beheersplan voor deze bestanden elk jaar te kunnen bijstellen.

Amendement 56
Ruža Tomašić
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 terdecies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat vaartuigen 
die met trawlnetten en ringzegens vissen 
op kleine pelagische bestanden als bedoeld 
in lid 2 niet meer dan 20 visdagen per 
maand en niet meer dan 180 visdagen per 

4. De lidstaten zien erop toe dat vaartuigen 
die met trawlnetten en ringzegens vissen 
op kleine pelagische bestanden als bedoeld 
in lid 2 niet meer dan 20 visdagen per 
maand en niet meer dan 180 visdagen per 
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jaar actief zijn. jaar actief bezig zijn met geregistreerde 
vangsten.

Or. hr

Motivering

Het voorstel van de Commissie houdt er geen rekening mee dat er niet bij elke visreis 
gevangen wordt: het kan gebeuren dat er, bijvoorbeeld door gescheurde netten; niets 
gevangen wordt. Het is ongepast administratie te moeten invullen voor een dag waarop geen 
enkele vangst geregistreerd is.

Amendement 57
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 terdecies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat vaartuigen 
die met trawlnetten en ringzegens vissen 
op kleine pelagische bestanden als bedoeld 
in lid 2 niet meer dan 20 visdagen per 
maand en niet meer dan 180 visdagen per 
jaar actief zijn.

4. De lidstaten zien erop toe dat vaartuigen 
die met trawlnetten en ringzegens vissen 
op kleine pelagische bestanden als bedoeld 
in lid 2 niet meer dan 5 visdagen per week
en niet meer dan 180 visdagen per jaar 
actief zijn.

Or. es

Motivering

De bewoordingen van de aanbevelingen van de GFCM moeten letterlijk worden overgenomen 
in het acquis communautaire.

Amendement 58
Anja Hazekamp

voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 terdecies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 16 terdecies bis

1. Ter herstel van het ecosysteem en ter 
bescherming van kwetsbare soorten, 
wijzen lidstaten gebieden aan die tijdelijk 
zijn uitgesloten van visserij, indien uit de 
bijgehouden visserijlogboeken blijkt dat in 
deze gebieden onbedoeld soorten zijn 
bijgevangen die zijn opgenomen op de 
Rode Lijst van de IUCN. De Commissie 
draagt zorg voor de coördinatie van de 
aanwijzing van deze visserij-vrije 
gebieden.

2. Ter herstel van het ecosysteem en ter 
bescherming van het visserijbestand, 
wijzen lidstaten gebieden aan die tijdelijk 
zijn uitgesloten van visserij, indien uit
bestandsbeoordelingen blijkt dat een 
visserijbestand zich onder de 
voorzorgsgrens bevindt. De Commissie 
draagt zorg voor de coördinatie van de 
aanwijzing van deze visserij-vrije 
gebieden.

Or. nl

Amendement 59
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kapiteins van vissersvaartuigen die 
toestemming hebben om rood koraal te 
oogsten moeten een logboek aan boord 
hebben waarin de dagelijkse vangst van 
rood koraal en de visserijactiviteiten per 
gebied en diepte, met inbegrip van het 
aantal visdagen en duiken, worden 
vermeld. Deze informatie wordt onverwijld
meegedeeld aan de bevoegde nationale 
instanties.

Kapiteins van vissersvaartuigen die 
toestemming hebben om rood koraal te 
oogsten moeten een logboek aan boord 
hebben waarin de dagelijkse vangst van 
rood koraal en de visserijactiviteiten per 
gebied en diepte, met inbegrip van het 
aantal visdagen en duiken, worden 
vermeld. Deze informatie wordt binnen de 
in de geldende regelgeving vastgestelde 
termijn meegedeeld aan de bevoegde 
nationale instanties.
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Or. fr

Motivering

In de controleverordening 1224/2009, de uitvoeringsverordening 404/2011 en de 
bijbehorende gedelegeerde en uitvoeringshandelingen zijn de kennisgevingstermijnen en -
afwijkingen vastgesteld. Er moet dus worden verduidelijkt om welke termijnen het gaat, in 
plaats van bij te dragen tot rechtsonzekerheid.

Amendement 60
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kapiteins van vissersvaartuigen die 
toestemming hebben om rood koraal te 
oogsten moeten een logboek aan boord 
hebben waarin de dagelijkse vangst van 
rood koraal en de visserijactiviteiten per 
gebied en diepte, met inbegrip van het 
aantal visdagen en duiken, worden 
vermeld. Deze informatie wordt onverwijld
meegedeeld aan de bevoegde nationale 
instanties.

Kapiteins van vissersvaartuigen die 
toestemming hebben om rood koraal te 
oogsten moeten een logboek aan boord 
hebben waarin de dagelijkse vangst van 
rood koraal en de visserijactiviteiten per 
gebied en diepte, met inbegrip van het 
aantal visdagen en duiken, worden 
vermeld. Deze informatie wordt binnen de 
in de geldende regelgeving vastgestelde 
termijn meegedeeld aan de bevoegde 
nationale instanties.

Or. fr

Motivering

Aangezien de GFCM-aanbeveling geen termijn voorschrijft, gaat het voorstel van de 
Commissie verder dan hetgeen de ROVB beoogt.

Amendement 61
Marco Affronte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 ter – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) alle gevallen van de incidentele vangst 
en de vrijlating van walvisachtigen, met 
vermelding van ten minste het type visserij, 
de kenmerken van het vistuig, de 
tijdstippen, de locaties (volgens hetzij de 
geografische deelgebieden hetzij de 
statistische vakken, zoals gedefinieerd in 
bijlage I) en de betrokken soorten 
walvisachtigen;

d) alle gevallen van de incidentele vangst 
en de vrijlating van walvisachtigen, met 
vermelding van ten minste het type visserij, 
de kenmerken van het vistuig, de 
tijdstippen, de locaties (volgens hetzij de 
geografische deelgebieden hetzij de 
statistische vakken, zoals gedefinieerd in 
bijlage I) en ten minste de vermelding of 
het dolfijnen of andere walvisachtigen 
betreft;

Or. it

Motivering

Vissers kunnen met hun basale kennis bijna nooit vaststellen om welke specifieke soort 
walvisachtigen en met name om welke dolfijnensoort (tuimelaars, gevlekte dolfijnen, grijze 
dolfijnen, grienden, enz.) het gaat. Het is evenwel relatief eenvoudig om dolfijnen te 
onderscheiden van andere walvisachtigen.

Amendement 62
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 december 2014 stellen 
de lidstaten de regels op voor het 
registreren van incidentele vangsten als 
bedoeld in lid 1 door de kapiteins van 
vissersvaartuigen die overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 geen visserijlogboek hoeven 
bij te houden. 

Schrappen

Or. es

Amendement 63
Clara Eugenia Aguilera García



AM\1039814NL.doc 31/31 PE541.602v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 23 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten leggen uiterlijk op 
15 november van elk jaar de volgende 
informatie voor aan de Commissie:

1. De lidstaten leggen uiterlijk op 
15 december van elk jaar de volgende 
informatie voor aan de Commissie:

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld de termijn in het voorstel van de EC met een maand te verlengen 
teneinde de beschikbaarheid van nationale gegevens te vergemakkelijken, rekening houdend 
met de effectieve sluitingsperioden

Amendement 64
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 23 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zendt de in lid 1 bedoelde 
informatie uiterlijk op 15 december van elk 
jaar naar het GFCM-secretariaat.

2. De Commissie zendt de in lid 1 bedoelde 
informatie uiterlijk op 31 december van elk 
jaar naar het GFCM-secretariaat.

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het voorgaande amendement wordt voorgesteld de door de 
Commissie voorgestelde datum uit te stellen.


