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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. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad 

tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het 

Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het 

noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt 

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0121), 

– 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 (C8-0076/2015), 

– 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 27 mei 20151, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0294/2015), 

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over; 

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. 

                                                 
1  PB C 332 van 8.10.2015, blz. 81. 
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TOELICHTING 

ACHTERGROND 

Het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het 

noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, waarbij de Europese Unie verdragsluitende 

partij is, strekt ertoe de instandhouding op lange termijn en de optimale exploitatie van de 

visbestanden in het noordoostelijke Atlantische gebied te garanderen en zo te zorgen voor 

duurzame, ecologische en sociale voordelen. 

Om de toepassing van dit verdrag en de aanbevelingen van de NEAFC te garanderen, kunnen 

maatregelen inzake controle en handhaving in verband met de betrokken visserijtakken 

worden vastgesteld. 

De controle- en handhavingsregeling van de NEAFC is in het recht van de Unie omgezet bij 

Verordening (EU) nr. 1236/2010. 

Tijdens haar jaarvergaderingen in 2012, 2013, 2014 en 2015 heeft de NEAFC de volgende 

aanbevelingen aangenomen: 

- aanbeveling 15:2013 tot wijziging van de regeling met betrekking tot de mededeling 

van overladingen en van de aanvoerhaven; 

- aanbeveling 9:2014 tot wijziging van de regeling, respectievelijk met betrekking tot 

definities, een aantal bepalingen die van toepassing zijn op de havenstaatcontrole van 

buitenlandse vissersvaartuigen en de inbreukprocedures; 

- aanbeveling 12:2015 tot wijziging van aanbeveling 9:2014 met betrekking tot de 

artikelen 22 en 23 van de regeling inzake de havenstaatcontrole van buitenlandse 

vissersvaartuigen. 

De aanbevelingen werden in de NEAFC goedgekeurd met de volledige steun van de EU. Het 

is derhalve in het belang van de EU dat zij door middel van de voorgestelde verordening in de 

wetgeving van de Unie worden opgenomen. 

INHOUD VAN HET VOORSTEL 

Met het voorstel wordt voorzien in de wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010, om in 

het recht van de Unie wijzigingen van de regeling op te nemen als vastgesteld in de 

aanbevelingen 15/2013 en 9/2014, zoals gewijzigd bij aanbeveling 12/2015, van de NEAFC, 

wijzigingen die bindend zijn geworden voor de verdragsluitende partijen bij de NEAFC en 

bijgevolg ook voor de EU. 

- De belangrijkste wijziging is tot stand gekomen bij aanbeveling 9/2014 en betreft de 

aanpassing van de regeling aan de in 2011 door de EU goedgekeurde FAO-

Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. De 

verdragsluitende partijen zijn overeengekomen dat die aanbeveling op 1 juli 2015 in 

werking treedt. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0051(COD)&l=en
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- De andere wijziging is tot stand gekomen bij aanbeveling 15/2013 en verduidelijkt dat 

vaartuigen die in het gereglementeerde gebied als ontvangend vaartuig betrokken zijn 

bij een overlading, de aanvoerhaven moeten mededelen, ongeacht of de aanvoer in een 

haven binnen of buiten het verdragsgebied zal plaatsvinden. 

Met aanbeveling 12/2015 is voorzien in de wijziging van aanbeveling 9/2014 met betrekking 

tot de kennisgevingsprocedures voor de havenstaatcontrole van buitenlandse 

vissersvaartuigen, teneinde die procedures aan te passen aan de omschakeling van een op 

papier gebaseerd systeem naar een moderne, webgebaseerde ICT-toepassing, beheerd door 

het NEAFC-secretariaat. 

STANDPUNT VAN DE RAPPORTEUR  

De rapporteur is tevreden met de omzetting van de in het kader van de NEAFC vastgestelde 

aanbevelingen in het recht van de EU. 

De belangrijkste wijziging in Verordening (EU) nr. 1236/2010 heeft betrekking op de 

aanpassing aan het controlesysteem van de FAO-Overeenkomst inzake maatregelen in 

verband met de bevoegdheden van de havenstaat om illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. De maatregelen 

waarin met deze wijziging wordt voorzien, zullen zorgen voor een betere instandhouding op 

lange termijn en optimale exploitatie van het visbestand in het noordoostelijke Atlantische 

gebied, met duurzame resultaten op ecologisch en sociaal gebied. 

Aangezien de gewijzigde versie van de aanbeveling in werking moest treden op 1 juli 2015, 

heeft de rapporteur besloten geen amendementen voor te stellen, om het goedkeuringsproces 

zoveel mogelijk te versnellen. 

Toch wil de rapporteur graag twee kritische opmerkingen formuleren, zowel uit 

procedureoogpunt als uit het oogpunt van de inhoud. 

Wat de procedure betreft, benadrukt de rapporteur het feit dat de Commissie steeds meer de 

neiging vertoont de twee medewetgevers voorstellen voor de omzetting van aanbevelingen 

van internationale organisaties te presenteren met een deadline voor de goedkeuring die zo 

krap is dat het wetgevingswerk van het Parlement en de Raad erdoor wordt bemoeilijkt, 

aangezien beide instellingen rekening moeten houden met de deadlines die zijn opgelegd door 

hun interne procedures. Dit alles schaadt de kwaliteit van de wetgeving. 

Uit het oogpunt van de inhoud worden met het voorstel in kwestie nieuwe maatregelen 

ingevoerd die al opgenomen moeten zijn in Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 

20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving 

van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen en in Verordening 

(EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van 

een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te 

voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, waarvoor het Parlement wacht op voorstellen van 

de Commissie voor de vereiste herziening. 
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