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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Het ontwerpstandpunt van het EP, nadat hieraan door de diensten van het Parlement en 

de Raad in juridisch-taalkundig opzicht de laatste hand is gelegd, komt als volgt te 

luiden: 

VERORDENING (EU) 2017/... 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van ... 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk 

visserijbeleid 
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

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

artikel 43, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2, 

                                                 
1 Advies van 18 oktober 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). 
2  Standpunt van het Europees Parlement van 24 oktober 2017. 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad1 voorziet in de verplichting tot aanlanding van alle vangsten van soorten 

waarvoor vangstbeperkingen gelden, en in de Middellandse Zee, ook van vangsten 

van soorten waarvoor minimummaten gelden ("de aanlandingsverplichting"). 

(2) De in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde meerjarenplannen en 

de in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad2 bedoelde 

beheersplannen moeten nadere bepalingen bevatten die beogen de implementatie van 

de aanlandingsverplichting te vergemakkelijken ("teruggooiplannen"). 

(3) In artikel 15, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 is bepaald dat de 

Commissie, indien er geen meerjarenplannen of beheersplannen zijn, op tijdelijke 

basis en voor een termijn van ten hoogste drie jaar teruggooiplannen mag vaststellen. 

(4) De ervaring heeft geleerd dat de voorbereiding en vaststelling van meerjarenplannen 

en beheersplannen die een teruggooiplan bevatten, langer duurt dan bij de 

goedkeuring van Verordening (EU) nr. 1380/2013 was voorzien. 

                                                 
1 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 (PB 

L 354 van 28.12.2013, blz. 22).  
2 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake 

beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee, 

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11). 
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(5) Daarom moet worden bepaald gedurende welke periode de Commissie 

teruggooiplannen mag vaststellen als er geen meerjarenplannen of beheersplannen 

zijn. 

(6) Verordening (EU) nr. 1380/2013 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden 

gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

In artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 wordt lid 6 vervangen door: 

"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 specifieke teruggooiplannen bevatten waarin de in lid 5, onder a) tot 

en met e), van dit artikel bedoelde specificaties zijn vervat, zulks voor een initiële 

termijn van ten hoogste drie jaar, die met in totaal drie jaar kan worden verlengd. 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.". 
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Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke 

lidstaat. 

Gedaan te ..., 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 

 

 

(Betreft alle taalversies.) 


