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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

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

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 december 2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het 
GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean —
Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2014)0457),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement 
is ingediend (C8-0102/2014),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 oktober 
20141,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0000/2014),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens haar jaarlijkse vergaderingen in (4) Tijdens haar jaarlijkse vergaderingen in 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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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.

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. Overeenkomstig 
de aanbeveling moet het gebruik van 
ROV's echter toegestaan worden wanneer 
lidstaten die dat nog niet voor prospectie 
hebben toegestaan dat eventueel willen 
gaan doen, op voorwaarde dat uit in het 
kader van het beheersplan getrokken 
wetenschappelijke conclusies niet blijkt 
dat dit negatieve gevolgen zou kunnen 
hebben voor de duurzame exploitatie van 
rood koraal. Het gebruik van ROV's mag
ook voor een beperkte periode uiterlijk tot 
eind 2015 worden toegestaan voor 
wetenschappelijke experimenten, zowel 
voor waarneming als voor het oogsten.
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. en
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Motivering

In de laatste zin van punt 3, onder a) van GFCM-aanbeveling 35/2011/2 staat dat het gebruik 
van ROV's voor prospectie uiterlijk tot en met 2015 wordt toegestaan, behoudens 
andersluidend wetenschappelijk advies. De aanbeveling voorziet eveneens in andere 
uitzonderingen in bepaalde omstandigheden.

Amendement 2

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, 
tenzij de betrokken lidstaat de 
desbetreffende GFCM-aanbeveling al 
heeft omgezet in adequate nationale 
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. en
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Motivering

Het Commissievoorstel gaat voorbij aan maatregelen die al overeenkomstig de GFCM-
aanbeveling op nationaal niveau zijn genomen. Van lidstaten die deze uit 2011, 2012 en 2013 
daterende aanbevelingen al hebben omgezet, moet niet gevraagd worden dat zij nu bij de 
Commissie aanvragen indienen voor afwijkingen die in de aanbevelingen waren voorzien, 
mede gezien het feit dat de Commissie die niet op tijd heeft omgezet.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 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 
totdat door de wetenschappelijke 
adviescommissie van de GFCM 
gevalideerde wetenschappelijke studies in 
een andere richting wijzen.

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 wetenschappelijke studies in een andere richting 
wijzen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 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 

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 
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gedelegeerde handelingen dienen 
voorschriften te omvatten voor de 
wetenschappelijke evaluatie van de 
gebieden waarvoor afwijkingen gelden.

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 in adequate 
beheersplannen.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel gaat voorbij aan maatregelen die al overeenkomstig de GFCM-
aanbeveling op nationaal niveau zijn genomen. Van lidstaten die deze uit 2011, 2012 en 2013 
daterende aanbevelingen al hebben omgezet, moet niet gevraagd worden dat zij nu bij de 
Commissie aanvragen indienen voor afwijkingen die in de aanbevelingen waren voorzien, 
mede gezien het feit dat de Commissie die niet op tijd heeft omgezet. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 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. Dit lid is 

echter niet van toepassing op lidstaten die 
de GFCM-aanbeveling 36/2012/1 al 
hebben omgezet in adequate 
beheersplannen.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel gaat voorbij aan maatregelen die al overeenkomstig de GFCM-
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aanbeveling op nationaal niveau zijn genomen. Van lidstaten die deze uit 2011, 2012 en 2013 
daterende maatregelen al hebben omgezet, moet niet gevraagd worden dat zij nu bij de 
Commissie aanvragen indienen voor afwijkingen die in de aanbevelingen waren voorzien, 
mede gezien het feit dat de Commissie die niet op tijd heeft omgezet.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) er zijn specifieke bewakings- en 
controleprogramma ' s ingesteld waarin de 
doelstellingen, prioriteiten en benchmarks 
voor inspectiewerkzaamheden zijn 
vastgesteld.

b) er zijn specifieke bewakings- en 
controleprogramma ' s ingesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de formulering van punt 2 van GFCM-aanbeveling 
36/2012/1 betreffende de afwijking voor ondermaatse kolonies van rood koraal. De 
Commissietekst voegt verplichtingen toe die niet in de aanbeveling staan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 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 vrij 
duikende vissers met een vergunning.

Or. en
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Motivering

Aangezien dat de regelgeving inzake opleiding en kwalificaties in de visserij per lidstaat 
verschilt, kan het gebruik van het woord "beroepsvissers" tot nieuwe administratieve en 
financiële verplichtingen leiden voor de vissers die nu een vergunning hebben. Anderzijds is 
het woord "beroepsvisser" nergens in de EU-wetgeving gedefinieerd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 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 verboden. Behoudens 
andersluidend wetenschappelijk advies, 
geldt dit verbod 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. en

Motivering

In de laatste zin van punt 3, onder a) van GFCM-aanbeveling 35/2011/2 staat dat het gebruik 
van ROV's voor prospectie uitsluitend tot en met 2015 wordt toegestaan, behoudens 
andersluidend wetenschappelijk advies.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 quinquies – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 2 is niet van toepassing op 
lidstaten die het gebruik van ROV's voor 
prospectie nog niet hebben toegestaan 
maar dat eventueel willen gaan doen.  
Een dergelijke vergunning wordt alleen 
afgegeven op basis van in het kader van 
het beheersplan getrokken 
wetenschappelijke conclusies, indien deze 
niet wijzen op negatieve gevolgen voor de 
duurzame exploitatie van rood koraal. 

Or. en

Motivering

Dit strookt met punt 3, onder b), van GFCM-aanbeveling 35/2011/2. 

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het gebruik van ROV's kan 
uitsluitend worden toegestaan in gebieden 
onder nationale jurisdictie en alleen voor 
wetenschappelijke experimenten op het 
gebied van waarneming en van het 
oogsten gedurende een uiterlijk tot eind 
2015 durende periode, uitgevoerd onder 
toezicht van nationale 
onderzoeksinstellingen en/of in 
samenwerking met nationale of 
internationale instanties, alsook andere 
belanghebbenden.

Or. en
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Motivering

Dit strookt met punt 3, onder c), van GFCM-aanbeveling 35/2011/2.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vissersvaartuigen mogen alleen zeevogels 
aan land brengen in het kader van 
nationale plannen voor de 
instandhouding van zeevogels of om 
ervoor te zorgen dat gewonde exemplaren 
verzorgd kunnen worden, op voorwaarde 
dat de bevoegde nationale instanties vóór 
terugkeer naar de haven naar behoren en 
officieel in kennis zijn gesteld van het 
voornemen om die zeevogels aan land te 
brengen. 

Or. en

Motivering

Een nieuwe alinea wordt toegevoegd om het aan boord hebben van zeevogels uitsluitend in 
goed gemotiveerde gevallen toe te staan.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 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. Kapiteins van vissersvaartuigen dienen 
in de mate van het mogelijke ongedeerde 
en levende zeeschildpadden die bij toeval 
verstrikt zijn geraakt in vistuig 
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onmiddellijk vrij te laten op zee.

Or. en

Motivering

Dit strookt met de desbetreffende GFCM-aanbeveling.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 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 in het kader van een specifiek 
reddingsprogramma of een nationaal 
instandhoudingsprogramma of wanneer 
dat om andere redenen noodzakelijk is om 
gewonde en comateuze exemplaren te 
redden of te laten verzorgen 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. en

Motivering

Aan dit lid wordt de mogelijkheid toegevoegd om zeeschildpadden aan land te brengen in het 
kader van nationale instandhoudingsplannen of om een gewond dier te redden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 octies – lid 3
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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 vermijden in de mate 
van het mogelijke dat zeeschildpadden
omringd worden.

Or. en

Motivering

Dit stemt overeen met GFCM-aanbeveling 35/2011/4.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1343/2013
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. 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 
bevoegde nationale autoriteiten of voor 
wetenschappelijke doeleinden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel houdt geen rekening met wetenschappelijke doeleinden.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 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.

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.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de specifieke kenmerken van deze visserijtak, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van hulpschepen en duikers.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 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. en
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Motivering

De Commissietekst bevat regels inzake het registreren van vangsten voor schepen die niet 
verplicht zijn tot het bijhouden van een logboek. Deze bepaling moet gezien de complexe aard 
van de toepassing van dit nieuwe voorschrift alleen gelden voor vaartuigen die daar wel toe 
verplicht zijn.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) alle gevallen van de incidentele vangst 
en de vrijlating van de soorten haaien en 
roggen die worden genoemd in bijlage II 
of III bij het protocol inzake de speciaal 
beschermde gebieden en de biologische 
diversiteit in de Middellandse Zee.

e) alle gevallen van de incidentele vangst 
en, indien dat wettelijk voorgeschreven is,
de vrijlating van de soorten haaien en 
roggen die worden genoemd in bijlage II 
of III bij het protocol inzake de speciaal 
beschermde gebieden en de biologische 
diversiteit in de Middellandse Zee.

Or. en

Motivering

De tekst van de Commissie moet verduidelijkt worden, aangezien sommige in bijlage III bij 
het protocol genoemde soorten wel gevangen mogen worden (en het dus niet verplicht is om 
ze vrij te laten). 

Amendement 19

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

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. en
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Motivering

De termijn moet verlengd worden vanwege het feit dat voor bijvoorbeeld rood koraal het 
visseizoen eind oktober sluit. De door de Commissie voorgestelde termijn is dus te kort, want 
de nationale gegevens zijn dan nog niet beschikbaar.  De termijn voor het doorgeven van de 
gegevens door de Commissie aan het GFCM-secretariaat moet dienovereenkomstig worden 
verschoven.
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TOELICHTING

De Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) is in 1949 bij een 
internationaal verdrag ingesteld. Haar bevoegdheidsgebied bestrijkt de Middellandse Zee, de 
Zwarte Zee en de daarmee in verbinding staande wateren. De voornaamste taken van de 
GFCM zijn: bevordering van de ontwikkeling, het behoud en het rationele beheer van de 
levende rijkdommen van de zee; formulering en aanbeveling van behoudsmaatregelen en 
bevordering van ¨samenwerkingsprojecten op het gebied van opleiding.  De 
overeenkomstsluitende partijen bij de GFCM-overeenkomst zijn: de Europese Gemeenschap, 
Albanië, Algerije, Bulgarije, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Israël, Italië, Japan, 
Kroatië, Libanon, Libië, Malta, Marokko, Monaco, Roemenië, Slovenië, Spanje, Syrië, 
Tunesië en Turkije.   

Op 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.
De GFCM keurde ook andere aanbevelingen goed voor:

 maatregelen tegen incidentele vangsten van zeevogels, zeeschildpadden, 

monniksrobben, walvisachtigen en haaien en roggen in het bevoegdheidsgebied van de 

GFCM, die ten uitvoer moeten worden gelegd in de EU-wetgeving;

 maatregelen om in haar bevoegdheidsgebied haaien en roggen, en met name de 

soorten haaien en roggen die voorkomen op de lijst met bedreigde diersoorten in 

bijlage II bij het protocol inzake de speciaal beschermde gebieden en de biologische 

diversiteit in de Middellandse Zee bij het Verdrag van Barcelona, een hoog niveau van 

bescherming tegen visserijactiviteiten te bieden;

 maatregelen voor visserijtakken die kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee 

exploiteren, die ten uitvoer moeten worden gelegd in de EU-wetgeving.

In Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad zijn bepaalde 
voorschriften neergelegd betreffende de visserij in het bevoegdheidsgebied van de GFCM. 
Voorgesteld wordt om deze verordening te wijzigen om daar de maatregelen van de GFCM-
aanbevelingen in op te nemen.
Het voorstel omvat technische maatregelen voor de duurzame exploitatie van rood koraal, de 
beperking van de incidentele vangsten van zeevogels, zeeschildpadden en walvisachtigen 
alsmede de bescherming van monniksrobben, haaien en roggen in het GFCM-
overeenkomstgebied.
Deze maatregelen gaan verder dan de bescherming die deze soorten op EU-niveau krachtens 
de habitatrichtlijn en andere handelingen van de EU reeds genieten en behelzen specifieke 
registratie- en rapportageverplichtingen voor exploitanten en lidstaten.
Het voorstel strekt tevens tot de opneming in de EU-wetgeving van bepaalde maatregelen 
voor de visserij op kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee.
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Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met dit voorstel, dat tot doel heeft de GFCM-aanbevelingen om 
te zetten in de EU-wetgeving. Hij wijst er echter op dat het Commissievoorstel voorbijgaat 
aan maatregelen die al overeenkomstig de GFCM-aanbeveling op nationaal niveau zijn 
genomen. Van lidstaten die deze uit 2011, 2012 en 2013 daterende maatregelen al hebben 
omgezet moet niet gevraagd worden dat zij nu bij de Commissie aanvragen indienen voor 
afwijkingen die in de GFCM-aanbevelingen waren voorzien, mede gezien het feit dat de 
Commissie die niet op tijd heeft omgezet.

Bovendien is het Commissievoorstel op veel punten strenger dan de GFCM-aanbevelingen. 
Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van Remotely Operated underwater Vehicles (ROVs) voor 
de exploratie van rood koraal na 2014 verboden, terwijl de desbetreffende GFCM-
aanbeveling niet uitsluit dat ROV's mogen worden gebruikt in geval van andersluidend 
wetenschappelijk advies. Bovendien staat de aanbeveling het gebruik van ROV's toe wanneer 
lidstaten dat nog niet voor prospectie hebben toegestaan maar dat eventueel willen gaan doen, 
op voorwaarde dat uit in het kader van het beheersplan getrokken wetenschappelijke 
conclusies niet blijkt dat dit negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de duurzame 
exploitatie van rood koraal. De GFCM-aanbeveling staat tot 2016 ook het gebruik van ROV's 
voor wetenschappelijke proefcampagnes toe.

Andere voorbeelden van een overijverige benadering van de Commissie bij de interpretatie 
van de GFCM-aanbevelingen: het is niet altijd mogelijk om niet-gewonde levende 
zeeschildpadden vrij te laten die bij toeval in vistuig terecht zijn gekomen; de GFCM erkent 
dat en spreekt van "in de mate van het mogelijke", maar de Commissie niet.  Eenzelfde 
flexibiliteit moet worden betracht wanneer vaartuigen die met ringzegens of omsluitingsnetten 
vissen per ongeluk zeeschildpadden vangen. Meldingsverplichtingen moeten niet gelden voor 
vaartuigen die niet verplicht zijn een logboek bij te houden. En dat zijn maar enkele van de 
talrijke voorbeelden...

De rapporteur is van mening dat de GFCM-aanbevelingen voldoende wettelijke bescherming 
bieden en dat de overeenkomstsluitende partijen die eerst moeten uitvoeren voordat er verdere 
maatregelen worden vastgesteld.


