
 

AD\1119219NL.docx  PE595.707v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
 

2016/0074(COD) 

10.3.2017 

ADVIES 

van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

aan de Commissie visserij 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van 

mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) 

nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de 

Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) 

nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad 

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)) 

Rapporteur voor advies: Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 



 

PE595.707v02-00 2/30 AD\1119219NL.docx 

NL 

PA_Legam 



 

AD\1119219NL.docx 3/30 PE595.707v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Aan de hand van technische maatregelen wordt geregeld hoe, waar en wanneer mag worden 

gevist. Zij vervullen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat er een vanuit milieuoogpunt 

duurzame visserij wordt bedreven. In de Europese wateren worden nog steeds alarmerend 

veel visbestanden overbevist en de bijvangsten van niet-doelsoorten bevinden zich vaak nog 

op een hoog niveau. Ondanks grote inspanningen om deze problemen aan te pakken met 

wijzigingen van de regelgeving, is het duidelijk dat de huidige regelgevingsstructuur voor 

technische maatregelen suboptimaal werkt. Met name na de vaststelling van de 

basisverordening betreffende het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is het nu 

van cruciaal belang dat het raamwerk voor technische maatregelen wordt aangepast om de 

doelstellingen van het GVB te verwezenlijken. Om een duurzame exploitatie van onze 

visbestanden te waarborgen en kwetsbare soorten en habitats te beschermen moeten de 

nieuwe technische maatregelen bovendien stroken met de milieuwetgeving en de 

milieuverbintenissen van de Unie. 

Het Commissievoorstel is hiertoe een stap in de goede richting. Voor meer succes in de 

toekomst moet de visserij proactief worden beheerd, met medewerking van de vissers en alle 

andere belanghebbenden. Regionalisering van technische maatregelen biedt een mogelijkheid 

voor een beter beheer als dat binnen het juiste kader gebeurt en op voorwaarde dat daarbij 

gemeenschappelijke doelstellingen worden nagestreefd en wordt getracht te voldoen aan de 

huidige of hogere niveaus inzake de milieuverplichtingen van de Unie. Om er geen 

misverstand over te laten bestaan dat het regionaliseringsproces moet plaatsvinden in de 

context van de bestaande doelstellingen, moeten de bepalingen betreffende met name de 

vogel- en de habitatrichtlijn (Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG) duidelijker in de hele 

tekst opgenomen en verwerkt worden. 

Bovendien moeten bepaalde aspecten van het Commissievoorstel ook beter geformuleerd 

worden om er beter voor te zorgen dat de nieuwe aanpak vruchten afwerpt, aangezien de 

nieuwe technische maatregelen ook moeten voldoen aan andere beginselen van het visserij- 

en milieubeheer van de Unie. Ten eerste moet het visserijbeleid wetenschappelijk 

onderbouwd zijn: besluiten betreffende het beheer van onze gemeenschappelijke natuurlijke 

hulpbronnen moeten gebaseerd zijn op zo nauwkeurig mogelijke gegevens en berusten op het 

beste beschikbare wetenschappelijke advies dat openbaar en verifieerbaar is, en als de 

gegevens onbetrouwbaar zijn of het wetenschappelijk advies geen uitsluitsel biedt, moet de 

voorzorgsbenadering worden gehanteerd. Ten tweede moeten de tenuitvoerleggings-, 

monitorings- en handhavingsbepalingen van het voorstel, met name na de overschakeling naar 

een resultaatgericht beheer van de visserij, geschikt zijn voor hun doel. De lidstaten moeten 

het nieuwe raamwerk en de proactieve regelgevingsaanpak met inspraak van de 

belanghebbenden ook gebruiken om een "nalevingscultuur" tot stand te brengen. 

Vanuit milieuoogpunt moet het nieuwe raamwerk voor technische maatregelen vooral de 

correcte grondslag voor technische maatregelen vormen en de juiste voorwaarden scheppen 

waaronder de regionalisering dient plaats te vinden. Het is duidelijk dat het raamwerk ook de 

mogelijkheid moet bieden om snel te reageren wanneer uit gegevens en wetenschappelijk 

advies blijkt dat het suboptimaal werkt. De nieuwe technische maatregelen mogen dan ook 

niet alleen gericht zijn op nieuwe streefdoelen maar moeten ervoor zorgen dat de vastgestelde 

streefdoelen worden gehaald; worden de streefdoelen niet gehaald, dan schort er iets aan de 
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technische maatregelen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De bestaande regels moeten 

worden vereenvoudigd zodat exploitanten, 

nationale autoriteiten en 

belanghebbenden ze beter begrijpen en 

sneller aanvaarden. Deelname door de 

sector aan de besluitvormingsprocessen 

moet worden aangemoedigd. Er moet voor 

worden gewaakt dat de normen inzake 

instandhouding en duurzaamheid niet 

verslappen. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In voorkomend geval moeten 

technische maatregelen van toepassing 

zijn op recreatievisserijen, die een 

aanzienlijke impact kunnen hebben op vis- 

en schaaldierbestanden. 

(6) Technische maatregelen moeten 

van toepassing zijn op recreatievisserijen, 

die een aanzienlijke impact kunnen hebben 

op het mariene milieu, visbestanden en 

andere soorten. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (8 bis) De incidentele vangst en sterfte 

van beschermde soorten moeten op een 

alomvattende manier worden aangepakt 

voor alle visserijen en soorten vistuig, 

aangezien ze een sterke bescherming 

genieten krachtens Richtlijn 92/43/EEG 

van de Raad, ze uiterst kwetsbaar zijn en 

uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand 

moet worden bereikt. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om de doeltreffendheid van de 

technische maatregelen te evalueren, 

moeten met betrekking tot de niveaus van 

ongewenste vangsten; het niveau van 

bijvangsten van kwetsbare soorten en de 

omvang van door de visserij verstoorde 

zeebodemhabitats streefdoelen worden 

ontwikkeld die sporen met de 

doelstellingen van het GVB, de 

milieuwetgeving van de Unie – met name 

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad en 

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad21 – en met 

internationale beste praktijken. 

(9) Om de doeltreffendheid van de 

technische maatregelen te evalueren, 

moeten met betrekking tot de niveaus van 

ongewenste vangsten; het niveau van 

bijvangsten van kwetsbare soorten en de 

omvang van door de visserij verstoorde 

zeebodemhabitats streefdoelen worden 

ontwikkeld die sporen met de 

doelstellingen van het GVB, de 

milieuwetgeving van de Unie – met name 

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, 

Richtlijn 2009/147/EG, en Richtlijn 

2000/60/EG van het Europees Parlement 

en de Raad21 – en met internationale beste 

praktijken. 

__________________ __________________ 

21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 

blz. 1). 

21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 

blz. 1). 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor sommige zeldzame 

vissoorten, zoals bepaalde soorten haaien 

en roggen, kan zelfs een beperkte vorm van 

visserijactiviteit een ernstig risico voor de 

instandhouding van de soort inhouden. Om 

die soorten te beschermen moet een 

totaalverbod op de desbetreffende visserij 

worden ingesteld. 

(15) Voor sommige vissoorten die 

zeldzaam zijn of door hun biologische 

kenmerken bijzonder gevoelig zijn voor 

overbevissing, zoals bepaalde soorten 

haaien en roggen, kan zelfs een beperkte 

vorm van visserijactiviteit een ernstig 

risico voor de instandhouding van de soort 

inhouden. Om die soorten te beschermen 

moet een totaalverbod op de desbetreffende 

visserij worden ingesteld. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Highgrading en slipping moeten 

worden verboden, behalve in gevallen 

waarin in het kader van de 

aanlandingsverplichting vrijstellingen zijn 

ingevoerd. 

(22) Highgrading en slipping moeten 

worden verboden. Slipping mag alleen 

worden toegestaan in gevallen waarin in 

het kader van de aanlandingsverplichting 

vrijstellingen zijn ingevoerd en dan alleen 

als er naast de vrijstellingen ook 

gegevensverzamelingseisen worden 
ingevoerd. 

Motivering 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Waar geen technische maatregelen 

op regionaal niveau van kracht zijn, 

moeten de vastgelegde basisnormen 

gelden. Die basisnormen moeten 

voortvloeien uit bestaande technische 

maatregelen, rekening houdend met het 

advies van het WTECV en de meningen 

van belanghebbenden. Zij moeten 

betrekking hebben op basisnormen voor 

maaswijdten van gesleept vistuig en 

staande netten, 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

n, gesloten of beperkte gebieden, 

natuurbeschermingsmaatregelen voor het 

beperken van bijvangsten van 

zeezoogdieren en zeevogels in bepaalde 

gebieden en andere bestaande 

regiospecifieke maatregelen die nodig 

blijven om ervoor te zorgen dat de 

instandhoudingsdoelstellingen gehaald 

blijven worden totdat maatregelen in het 

kader van regionalisering worden 

ingevoerd. 

(24) Waar geen technische maatregelen 

op regionaal niveau van kracht zijn, 

moeten de vastgelegde basisnormen 

gelden. Die basisnormen moeten 

voortvloeien uit bestaande technische 

maatregelen, rekening houdend met het 

advies van het WTECV en de meningen 

van belanghebbenden. Zij moeten 

betrekking hebben op basisnormen voor 

maaswijdten van gesleept vistuig en 

staande netten, 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

n, gesloten of beperkte gebieden, 

natuurbeschermingsmaatregelen om 

bijvangsten van zeezoogdieren en 

zeevogels in bepaalde gebieden tot een 

minimum te beperken en waar mogelijk 

uit te bannen, en andere bestaande 

regiospecifieke maatregelen die nodig 

blijven om ervoor te zorgen dat de 

instandhoudingsdoelstellingen gehaald 

blijven worden totdat maatregelen in het 

kader van regionalisering worden 

ingevoerd. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De lidstaten kunnen 

overeenkomstig het in het GVB bedoelde 

regionaliseringsproces samen met de 

belanghebbenden gezamenlijke 

aanbevelingen voor passende technische 

maatregelen ontwikkelen die afwijken van 

de basisnormen. 

(25) De lidstaten moeten 

overeenkomstig het in het GVB bedoelde 

regionaliseringsproces samen met de 

belanghebbenden gezamenlijke 

aanbevelingen voor passende technische 

maatregelen ontwikkelen, zelfs bij het 

ontbreken van een meerjarig beheersplan. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Dergelijke regionale technische 

maatregelen moeten wat betreft 

exploitatiepatronen en de bescherming van 

kwetsbare soorten en habitats minstens 

gelijkwaardig zijn aan de basisnormen. 

(26) Dergelijke regionale technische 

maatregelen moeten gericht zijn op een 

hoge milieuduurzaamheid en wat betreft 

exploitatiepatronen en de bescherming van 

kwetsbare soorten en habitats minstens 

gelijkwaardig zijn aan de basisnormen. De 

vaststelling van regionale technische 

maatregelen moet gebaseerd zijn op het 

beste beschikbare wetenschappelijke 

advies. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Regionalisering moet als 

instrument worden ingezet om de 

deelname van alle relevante 

belanghebbenden, met inbegrip van ngo's, 

te stimuleren en om de betrokkenheid van 

vissers te bevorderen zodat zij in nauwe 

samenwerking met de lidstaten, 

adviesraden en wetenschappers op maat 

gesneden maatregelen kunnen 

formuleren die rekening houden met de 

specifieke kenmerken van de 

verschillende vangstgebieden en 

tegelijkertijd de milieuomstandigheden 

vrijwaren. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 ter) De door de regionale 

groepen van de lidstaten genomen 

beslissingen in het kader van 

regionalisering moeten aan dezelfde 
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normen met betrekking tot democratisch 

toezicht voldoen als de normen die gelden 

in de desbetreffende lidstaten. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Wanneer slechts één 

lidstaat een rechtstreeks belang bij het 

beheer heeft, kunnen voorstellen voor 

individuele technische maatregelen 

worden ingediend om de bestaande 

instandhoudingsmaatregelen te wijzigen, 

na raadpleging van de betrokken 

adviesraden. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Bij de ontwikkeling van 

gezamenlijke aanbevelingen om in het 

kader van meerjarenplannen 

grootteselectief en soortselectief vistuig 

goed te keuren dat afwijkt van de 

basisnormen voor maaswijdten, moeten de 

regionale groepen van lidstaten ervoor 

zorgen dat dat vistuig minstens tot dezelfde 

of betere selectiviteitspatronen leidt als 

vistuig dat aan de basisnormen voldoet. 

(28) Bij de ontwikkeling van 

gezamenlijke aanbevelingen om 

grootteselectief en soortselectief vistuig 

goed te keuren dat afwijkt van de 

basisnormen voor maaswijdten, moeten de 

regionale groepen van lidstaten ervoor 

zorgen dat dat vistuig minstens tot dezelfde 

of betere selectiviteitspatronen leidt als 

vistuig dat aan de basisnormen voldoet. 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Bij de ontwikkeling van (29) Bij de ontwikkeling van 
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gezamenlijke aanbevelingen om scholen 

jonge of paaiende vis te beschermen door 

in meerjarenplannen gesloten of beperkte 

gebieden te wijzigen of er nieuwe in te 

stellen, moeten de regionale groepen van 

lidstaten in de gezamenlijke aanbevelingen 

de specificaties, de omvang, de duur, de 

vistuigbeperkingen en de controle- en 

monitoringregelingen vaststellen. 

gezamenlijke aanbevelingen om scholen 

jonge of paaiende vis te beschermen door 

gesloten of beperkte gebieden te wijzigen 

of er nieuwe in te stellen, moeten de 

regionale groepen van lidstaten in de 

gezamenlijke aanbevelingen de 

specificaties, de omvang, de duur, de 

vistuigbeperkingen en de controle- en 

monitoringregelingen vaststellen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Bij de ontwikkeling van 

gezamenlijke aanbevelingen voor de 

wijziging of de instelling van minimum 

instandhoudingsreferentiegrootten in 

meerjarenplannen moeten de regionale 

groepen van lidstaten ervoor zorgen dat de 

doelstellingen van het GVB niet in het 

gedrang komen, en wel door ervoor te 

zorgen dat jonge exemplaren van mariene 

soorten worden beschermd zonder dat 

daarbij marktverstoringen tot stand worden 

gebracht en een markt wordt gecreëerd 

voor vis onder de minimum 

instandhoudingsreferentiegrootten. 

(30) Bij de ontwikkeling van 

gezamenlijke aanbevelingen voor de 

wijziging of de instelling van minimum 

instandhoudingsreferentiegrootten moeten 

de regionale groepen van lidstaten ervoor 

zorgen dat de doelstellingen van het GVB 

worden verwezenlijkt, en wel door ervoor 

te zorgen dat jonge exemplaren van 

mariene soorten worden beschermd zonder 

dat daarbij marktverstoringen tot stand 

worden gebracht en een markt wordt 

gecreëerd voor vis onder de minimum 

instandhoudingsreferentiegrootten. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 

in combinatie met bepalingen voor 

verplaatsing van de visserij bij wijze van 

aanvullende maatregelen voor de 

bescherming van scholen jonge of paaiende 

vis, moet worden toegestaan als een optie 

die in het kader van gezamenlijke 

aanbevelingen kan worden ontwikkeld. De 

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 

in combinatie met bepalingen voor 

verplaatsing van de visserij bij wijze van 

aanvullende maatregelen voor de 

bescherming van scholen jonge of paaiende 

vis of kwetsbare soorten, moet worden 

toegestaan als een optie die in het kader 

van gezamenlijke aanbevelingen kan 
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voorwaarden voor de instelling en de 

opheffing van dergelijke gebieden, alsook 

de controle en monitoringregelingen, 

moeten in de desbetreffende gezamenlijke 

aanbeveling worden omschreven. 

worden ontwikkeld. De voorwaarden voor 

de instelling en de opheffing van dergelijke 

gebieden, alsook de controle en 

monitoringregelingen, moeten in de 

desbetreffende gezamenlijke aanbeveling 

worden omschreven. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Op basis van een wetenschappelijke 

beoordeling van de effecten van innovatief 

vistuig, die door het WTECV naar behoren 

zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 

een optie kunnen worden opgenomen in 

gezamenlijke aanbevelingen van regionale 

groepen van lidstaten. Het gebruik van 

innovatief vistuig mag niet worden 

toegestaan indien uit een 

wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 

het gebruik ervan negatieve effecten zal 

hebben op kwetsbare habitats en niet-

doelsoorten. 

(32) Op basis van een wetenschappelijke 

beoordeling van de effecten van innovatief 

vistuig, die door het WTECV naar behoren 

zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 

een optie kunnen worden opgenomen in 

gezamenlijke aanbevelingen van regionale 

groepen van lidstaten. Het gebruik van 

innovatief vistuig mag niet worden 

toegestaan indien uit een 

wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 

het gebruik ervan directe of cumulatieve 

negatieve effecten zal hebben op mariene 

habitats, met name kwetsbare habitats, of 

niet-doelsoorten. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 

soorten en de effecten van vistuig op 

kwetsbare habitats tot een minimum te 

beperken, moeten regionale groepen van 

lidstaten aanvullende impactbeperkende 

maatregelen ontwikkelen waarmee de 

effecten van de visserij op kwetsbare 

soorten en habitats worden beperkt. 

Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 

soorten en de effecten van vistuig op 

kwetsbare habitats tot een minimum te 

beperken en waar mogelijk uit te bannen, 

moeten regionale groepen van lidstaten 

aanvullende impactbeperkende 

maatregelen ontwikkelen waarmee de 

effecten van de visserij op kwetsbare 

soorten en habitats worden beperkt. 
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blijkt dat de staat van instandhouding van 

die soorten en habitats ernstig bedreigd 

wordt, moeten de lidstaten aanvullende 

beperkingen op de bouw en de werking van 

bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 

van dergelijk vistuig in die regio zelfs 

volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 

zouden met name kunnen worden 

toegepast op het gebruik van drijfnetten, 

die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 

aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 

en zeevogels. 

Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 

blijkt dat de staat van instandhouding van 

die soorten en habitats bedreigd wordt, 

moeten de lidstaten aanvullende 

beperkingen op de bouw en de werking van 

bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 

van dergelijk vistuig in die regio zelfs 

volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 

zouden met name kunnen worden 

toegepast op het gebruik van drijfnetten, 

die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 

aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 

en zeevogels. 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) De bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag handelingen vast te stellen moet 

aan de Commissie worden gedelegeerd om 

de lijst van vis en schaaldieren die niet 

gericht mogen worden bevist, bij te 

werken; om de lijst van kwetsbare 

gebieden waar de visserij moet worden 

beperkt, bij te werken; om technische 

maatregelen aan te nemen als onderdeel 

van meerjarenplannen en om technische 

maatregelen aan te nemen als onderdeel 

van tijdelijke teruggooiplannen. 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 worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

(38) De bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag handelingen vast te stellen moet 

aan de Commissie worden gedelegeerd om 

de lijst van vis en schaaldieren die niet 

gericht mogen worden bevist, bij te 

werken; om de lijst van kwetsbare 

gebieden waar de visserij moet worden 

beperkt, bij te werken; om technische 

maatregelen aan te nemen als onderdeel 

van meerjarenplannen en om technische 

maatregelen aan te nemen als onderdeel 

van tijdelijke teruggooiplannen. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau en op basis van een 

beoordeling door het WTECV. De 

Commissie moet bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 
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Motivering 

Alle vast te stellen technische maatregelen zijn afhankelijk van de positieve beoordeling van 

het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Volgens 

het GVB ligt de bestaansreden van het Comité in het verstrekken van gedegen 

wetenschappelijk advies. Alle technische maatregelen moeten dan ook door het WTECV 

worden beoordeeld aangezien de impact van die maatregelen op bepaalde gebieden of niet-

doelsoorten mogelijk onbekend of nog niet eerder onderzocht is. 

 

Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Als instrumenten ter ondersteuning 

van de uitvoering van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 

dragen technische maatregelen bij aan de 

doelstellingen van het GVB die zijn 

vastgelegd in artikel 2 van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013, en met name in lid 2, 

lid 3, en lid 5, onder a) en j), van dat 

artikel. 

1. Als instrumenten ter ondersteuning 

van de uitvoering van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 

dragen technische maatregelen bij aan de 

doelstellingen van het GVB die zijn 

vastgelegd in artikel 2 van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013, en met name in lid 1, 

lid 2, lid 3, en lid 5, onder a), i) en j), van 

dat artikel. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de exploitatiepatronen 

optimaliseren om bescherming te bieden 

aan scholen jonge of paaiende exemplaren 

van mariene soorten; 

a) zorgen voor duurzame 

exploitatiepatronen die de instandhouding 

van de visbestanden waarborgen en 

kwetsbare grootten en leeftijden 

beschermen, met name scholen jonge of 

paaiende exemplaren van mariene soorten; 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

PE595.707v02-00 14/30 AD\1119219NL.docx 

NL 

b) ervoor zorgen dat uit de visserij 

voortvloeiende bijvangsten van in de 

Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG 

vermelde mariene soorten en andere 

kwetsbare soorten tot een minimum 

worden beperkt en waar mogelijk worden 

uitgebannen, zodat zij geen bedreiging 

vormen voor de staat van instandhouding 

van die soorten; 

b) ervoor zorgen dat uit de visserij 

voortvloeiende bijvangsten van in de 

Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG 

vermelde mariene soorten en andere 

kwetsbare soorten tot een minimum 

worden beperkt en waar mogelijk worden 

uitgebannen; 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 

van de visserij op de mariene habitats tot 

een minimum worden beperkt en waar 

mogelijk worden geëlimineerd, zodat zij 

geen bedreiging vormen voor de staat van 

instandhouding van die habitats; 

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 

van de visserij op de mariene habitats tot 

een minimum worden beperkt en waar 

mogelijk worden geëlimineerd; 

 

Amendement   24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) ervoor zorgen dat wordt voldaan 

aan de criteria voor beschrijvende 

elementen 1, 3, 4 en 6 zoals vastgesteld in 

deel B van de bijlage bij Besluit 

2010/477/EU van de Commissie. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Technische maatregelen zijn 

gericht op de verwezenlijking van de 

1. Technische maatregelen 

waarborgen de verwezenlijking van de 
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volgende streefdoelen: volgende streefdoelen: 

 

Amendement   26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 

mariene soorten die kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 

overeenkomstig artikel 2, lid 2, en 

artikel 15 van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013 in volume gemeten niet 

meer dan 5 % van de vangsten uitmaken; 

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 

mariene soorten die kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 

het in de gezamenlijke aanbevelingen van 

regionale groepen van lidstaten 

vastgestelde volume niet overschrijden en 
in overeenstemming zijn met de 

teruggooiplannen, waarbij tevens 

rekening wordt gehouden met de 

variabiliteit tussen vissoorten en vistuig; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 

van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 

en andere niet-commercieel geëxploiteerde 

soorten de in Uniewetgeving en 

internationale overeenkomsten vastgelegde 

niveaus niet overschrijden; 

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 

van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 

en andere niet-commercieel geëxploiteerde 

soorten de in Uniewetgeving en 

internationale overeenkomsten vastgelegde 

niveaus niet overschrijden, teneinde 

dergelijke bijvangsten geleidelijk aan 

helemaal uit te bannen; 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 

van visserijactiviteiten op 

zeebodemhabitats voor elk in het kader van 

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 

van visserijactiviteiten op mariene 

habitats, met inbegrip van kwetsbare 
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Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 

habitattype de niveaus die nodig zijn om 

een goede milieutoestand te bereiken, in 

geen enkele mariene regio of subregio 

overschrijden wat betreft de kwaliteit van 

de habitat en de ruimtelijke omvang 

waarbinnen de vereiste niveaus moeten 

worden bereikt. 

zeebodemhabitats, tot een minimum 

worden beperkt en in het bijzonder voor 

elk in het kader van Richtlijn 2008/56/EG 

beoordeeld habitattype in elke mariene 

regio of subregio onder de niveaus blijven 

die nodig zijn om een goede milieutoestand 

te bereiken wat betreft de kwaliteit van de 

habitat en de ruimtelijke omvang 

waarbinnen de vereiste niveaus moeten 

worden bereikt, met als doel te 

waarborgen dat wordt voldaan aan de 

criteria voor beschrijvend element 6 zoals 

vastgesteld in deel B van de bijlage bij 

besluit 2010/477/EU van de Commissie; 

 

Amendement   29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) ervoor zorgen dat ongewenste 

bijvangsten progressief en geleidelijk tot 

nul worden teruggebracht met als doel te 

waarborgen dat wordt voldaan aan de 

criteria voor beschrijvende elementen 1, 3 

en 4 zoals vastgesteld in deel B van de 

bijlage bij Besluit 2010/477/EU van de 

Commissie. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) "exploitatiepatroon": de manier 

waarop de visserijdruk is verdeeld over het 

leeftijdsprofiel van een bestand; 

1) "exploitatiepatroon": de manier 

waarop de visserijdruk is verdeeld over het 

leeftijds- en grootteprofiel van een 

bestand; 

 

Amendement   31 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 6 – lid 1 – punt 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) "selectieve visserij": het vermogen 

van een visserijmethode om vis of 

schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 

grootte en soort gericht te bevissen en te 

vangen, zodat niet-doelsoorten worden 

vermeden of onbeschadigd worden 

vrijgelaten; 

3) "selectieve visserij": het vermogen 

van een visserijmethode om vis of 

schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 

grootte en soort gericht te bevissen en te 

vangen, zodat niet-doelsoorten en jonge 

exemplaren van gereglementeerde soorten 

worden vermeden of onbeschadigd worden 

vrijgelaten; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis) "staat van instandhouding van een 

natuurlijke habitat": de staat van 

instandhouding van een natuurlijke 

habitat als omschreven in artikel 1, 

onder e), van Richtlijn 92/43/EEG; 

 

Amendement   33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – punt 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9) "recreatievisserijen": niet-

commerciële visserijactiviteiten waarmee 

de mariene levende aquatische 

rijkdommen worden geëxploiteerd voor 

recreatieve, toeristische of sportieve 

doeleinden; 

9) "recreatievisserijen": niet-

commerciële visserijactiviteiten waarmee 

de mariene levende biologische 

rijkdommen worden geëxploiteerd voor 

recreatieve, toeristische of sportieve 

doeleinden; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – punt 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10) "adviesraden": groepen van 

belanghebbenden die in het kader van het 

GVB zijn opgericht om een evenwichtige 

vertegenwoordiging van alle 

belanghebbenden te bevorderen en om bij 

te dragen tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het GVB; 

10) "adviesraden": groepen van 

belanghebbenden die overeenkomstig de 

artikelen 43 tot en met 45in het kader van 

het GVB zijn opgericht, en 

vertegenwoordiging van de 

belanghebbenden overeenkomstig 

bijlage III bij Verordening (EU) 

nr. 1380/2013 om bij te dragen tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het GVB; 

Motivering 

De samenstelling van de adviesraden moet zorgen voor de in het GVB bepaalde evenwichtige 

vertegenwoordiging. 

 

Amendement   35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – punt 42 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

42) "highgrading": de praktijk waarbij 

laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 

vallende vis, die legaal kan worden 

aangeland, toch wordt teruggegooid om 

ervoor te zorgen dat de naar de haven 

gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 

economische of monetaire waarde heeft; 

42) "highgrading": de praktijk waarbij 

laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 

vallende vis, die legaal hoort te worden 

aangeland, toch wordt teruggegooid om 

ervoor te zorgen dat de naar de haven 

gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 

economische of monetaire waarde heeft; 

Motivering 

Wat de praktijk van highgrading betreft, is het teruggooien van vissen een economische keuze 

die vaak enorme gevolgen heeft voor bepaalde soorten aangezien het overlevingspercentage 

afhankelijk is van de soort en de tijd dat de vissen aan boord zijn geweest. Het uitgangspunt 

voor deze praktijk moet zijn dat deze vissen aangeland moeten worden en er geen flexibel 

beleid wordt gehanteerd op basis van economische factoren. 

 

Amendement   36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis.  Onverminderd het bepaalde in 

artikel 2 is dit artikel van toepassing op 

wateren op volle zee en wateren van derde 

landen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer uit het beste beschikbare 

wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst 

in bijlage I moet worden gewijzigd door er 

nieuwe soorten die bescherming 

behoeven, in op te nemen, is de 

Commissie bevoegd om middels 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te 

stellen. 

4. Wanneer uit het beste beschikbare 

wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst 

in bijlage I moet worden gewijzigd, is de 

Commissie bevoegd om middels 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te 

stellen. 

Motivering 

De lijst moet niet alleen worden gewijzigd wanneer een nieuwe soort bescherming behoeft, 

maar bijvoorbeeld ook wanneer een soort bescherming behoeft in een ander, bijkomend 

gebied, of wanneer een soort niet langer bescherming behoeft. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Maatregelen die op grond van lid 4 

van dit artikel worden vastgesteld, zijn 

erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b), 

vermelde streefdoel te bereiken. 

5. Maatregelen die op grond van lid 4 

van dit artikel worden vastgesteld, zijn 

erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b) 

en c bis), vermelde streefdoel te bereiken. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als bijvangst gevangen exemplaren 

van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 

ongedeerd gelaten en onmiddellijk 

vrijgelaten. 

2. Als bijvangst gevangen exemplaren 

van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 

ongedeerd gelaten en onmiddellijk 

vrijgelaten. Voor de in lid 1 bedoelde 

soorten registreren de exploitanten van 

vissersvaartuigen informatie over de als 

bijvangst gevangen en vrijgelaten 

exemplaren en sturen zij deze door aan de 

bevoegde autoriteiten overeenkomstig 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de 

Commissie1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1701 

van de Commissie van 19 augustus 2016 

tot vaststelling van voorschriften inzake 

het format voor de indiening van 

werkprogramma's voor 

gegevensverzameling in de visserij- en de 

aquacultuursector (Kennisgeving 

geschied onder nummer C(2016) 5304) 

(PB L 260 van 27.09.2016, blz. 153). 

Motivering 

In Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de Commissie inzake gegevensverzameling is 

bepaald dat de bijvangst van kwetsbare soorten in visserijlogboeken kan worden 

geregistreerd. Voorts werken vissers vaak samen met wetenschappers om hen dode 

exemplaren te verstrekken. Hiermee leveren vissers een belangrijke bijdrage aan een betere 

kennis over deze soorten. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 

het aan boord houden, het overladen of het 

aanlanden van exemplaren van de in lid 1 

bedoelde mariene soorten die als bijvangst 

zijn gevangen, toegestaan voor zover deze 

activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning 

van het herstel van de afzonderlijke dieren 

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 

het aan boord houden, het overladen of het 

aanlanden van exemplaren van de in lid 1 

bedoelde mariene soorten die als bijvangst 

zijn gevangen, toegestaan voor zover deze 

activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning 

van het herstel van de afzonderlijke dieren, 
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en op voorwaarde dat de betrokken 

bevoegde nationale autoriteiten daarvan 

vooraf volledig op de hoogte zijn gebracht. 

of het exemplaar dood is en derhalve voor 

wetenschappelijke doeleinden kan worden 

gebruikt. De betrokken bevoegde nationale 

autoriteiten worden daarvan volledig op de 

hoogte gebracht. 

Motivering 

In Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de Commissie inzake gegevensverzameling is 

bepaald dat de bijvangst van kwetsbare soorten in visserijlogboeken kan worden 

geregistreerd. Voorts werken vissers vaak samen met wetenschappers om hen dode 

exemplaren te verstrekken. Hiermee leveren vissers een belangrijke bijdrage aan een betere 

kennis over deze soorten. 

 

Amendement   41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Op basis van het beste beschikbare 

wetenschappelijke advies kan een lidstaat 

voor vaartuigen die zijn vlag voeren, 

overeenkomstig de procedure van 

artikel 19 van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013 impactbeperkende 

maatregelen of beperkingen op het gebruik 

van bepaald vistuig vaststellen. De 

vangsten van de in lid 1 bedoelde soorten 

worden door die maatregelen tot een 

minimum beperkt en waar mogelijk 

uitgebannen en die maatregelen zijn 

verenigbaar met de in artikel 2 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 

doelstellingen en zijn ten minste even 

streng als de uit hoofde van het Unierecht 

geldende technische maatregelen. 

4. Op basis van het beste beschikbare 

wetenschappelijke advies kan een lidstaat 

voor vaartuigen die zijn vlag voeren, 

overeenkomstig de procedure van 

artikel 19 van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013 impactbeperkende 

maatregelen of beperkingen op het gebruik 

van bepaald vistuig vaststellen. De 

vangsten van de in lid 1 bedoelde soorten, 

of andere als bijvangst gevangen soorten, 
worden door die maatregelen tot een 

minimum beperkt en waar mogelijk 

uitgebannen en die maatregelen zijn 

verenigbaar met de in artikel 2 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 

doelstellingen en zijn ten minste even 

streng als de uit hoofde van het Unierecht 

geldende technische maatregelen. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het is verboden de in bijlage II 

genoemde vistuigen te gebruiken in de 

desbetreffende in die bijlage vermelde 

gebieden. 

1. Het is verboden de in bijlage II 

genoemde vistuigen te gebruiken in de 

desbetreffende in die bijlage vermelde 

gebieden. In speciale beschermingszones 

op grond van Richtlijn 92/43/EEG en 

Richtlijn 2009/147/EG mag vistuig alleen 

worden ingezet overeenkomstig artikel 6, 

leden 2 en 3, van Richtlijn 92/43/EEG. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) ter bescherming van jonge 

exemplaren van mariene soorten 

overeenkomstig artikel 15, leden 11 en 12, 

van Verordening (EU) nr. 1380/2013; 

a) ter bescherming van jonge 

exemplaren van mariene soorten zodat het 

grootste deel van de gevangen vis de 

paaileeftijd heeft bereikt voordat hij wordt 

gevangen, en overeenkomstig artikel 15, 

leden 11 en 12, van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013; 

 

Amendement   44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Lid 1 is niet van toepassing op 

vangsten van soorten die zijn vrijgesteld 

van de aanlandingsverplichting 

overeenkomstig artikel 15, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

2. Onverminderd het bepaalde in 

lid 1 is slipping mogelijk van toepassing op 

vangsten van soorten die zijn vrijgesteld 

van de aanlandingsverplichting 

overeenkomstig artikel 15, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

Motivering 

Bij slipping worden de soorten al in het water gesorteerd. Deze praktijk strookt derhalve met 

het beginsel van de vrijstelling van de aanlandingsverplichting wanneer hoge 

overlevingskansen zijn bewezen. Highgrading is een economische keuze die bestaat uit het 

teruggooien van laaggeprijsde vis die al aan boord is. Afhankelijk van de overlevingskansen 
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van de verschillende soorten heeft deze praktijk mogelijk enorme gevolgen en daarom moeten 

de aanlandingsverplichtingen van deze twee praktijken individueel worden benaderd. 

 

Amendement   45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Soorten waarvoor geen vangstbeperkingen 

gelden 

Vangsten van ongewenste soorten 

waarvoor geen vangstbeperkingen gelden 

 

Amendement   46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten kunnen 

overeenkomstig de procedure van 

artikel 18 van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen waarin passende technische 

maatregelen op regionaal niveau worden 

omschreven die afwijken van de in lid 1 

bedoelde maatregelen. 

2. De lidstaten kunnen 

overeenkomstig de procedure van 

artikel 18 van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen waarin passende technische 

maatregelen op regionaal niveau worden 

omschreven die afwijken van de in lid 1 

bedoelde maatregelen. Hierbij streven de 

lidstaten ernaar alle relevante 

belanghebbenden zo veel mogelijk bij het 

proces te betrekken. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De overeenkomstig lid 2 

aanbevolen technische maatregelen zijn 

wat betreft exploitatiepatronen en het 

niveau van aan kwetsbare soorten en 

habitats geboden bescherming minstens 

gelijkwaardig aan de in lid 1 bedoelde 

maatregelen. 

3. De overeenkomstig lid 2 

aanbevolen technische maatregelen zijn 

gericht op een hoge milieuduurzaamheid 

en zijn wat betreft exploitatiepatronen en 

het niveau van aan kwetsbare soorten en 

habitats geboden bescherming minstens 

gelijkwaardig aan de in lid 1 bedoelde 
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maatregelen. 

 

Amendement   48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Regionale maatregelen in het kader van 

meerjarenplannen 

Technische maatregelen in het kader van 

regionalisering 

 

Amendement   49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie is bevoegd om 

technische maatregelen op regionaal 

niveau vast te stellen voor het bereiken van 

de doelstellingen van de in de artikelen 9 

en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 

bedoelde meerjarenplannen. Die 

maatregelen worden vastgesteld door 

middel van overeenkomstig artikel 32 van 

deze verordening en artikel 18 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 

aangenomen gedelegeerde handelingen. 

1. De Commissie is bevoegd om 

technische maatregelen op regionaal 

niveau vast te stellen voor het bereiken van 

de doelstellingen van de in de artikelen 9 

en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 

bedoelde meerjarenplannen. Die 

maatregelen worden vastgesteld door 

middel van overeenkomstig artikel 32 van 

deze verordening en artikel 18 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 

aangenomen gedelegeerde handelingen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 18, 

leden 1 en 3, van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013 kan de Commissie 

dergelijke gedelegeerde handelingen ook 

aannemen bij gebreke van een daarin 

bedoelde gemeenschappelijke 

aanbeveling. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Lidstaten die gezamenlijke 5. Lidstaten die gezamenlijke 
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aanbevelingen indienen voor de 

vaststelling van de in lid 1 bedoelde 

technische maatregelen, leveren 

wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning 

van het aannemen van die maatregelen. 

aanbevelingen indienen voor de 

vaststelling van de in lid 1 bedoelde 

technische maatregelen, leveren 

wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning 

van het aannemen van die maatregelen. 

Wetenschappelijk bewijs wordt uiterlijk 

openbaar gemaakt wanneer de 

gezamenlijke aanbeveling aan de 

Commissie wordt toegezonden. 

 

Amendement   51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie kan het WTECV 

verzoeken de in lid 5 bedoelde 

gezamenlijke aanbevelingen te beoordelen. 

6. De Commissie verzoekt het 

WTECV de in lid 5 bedoelde gezamenlijke 

aanbevelingen te beoordelen. 

Motivering 

De beoordeling van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij 

(WTECV) mag niet optioneel zijn. Volgens het GVB ligt de bestaansreden van het Comité in 

het verstrekken van gedegen wetenschappelijk advies. De gezamenlijke aanbevelingen voor de 

vaststelling van de technische maatregelen moeten dan ook altijd door het WTECV worden 

beoordeeld aangezien de impact van die maatregelen op bepaalde gebieden of niet-

doelsoorten mogelijk nog niet vanuit een breed perspectief onderzocht is. 

 

Amendement   52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De vaststelling van de technische 

maatregelen op grond van de leden 1 en 2 

is afhankelijk van een positieve 

beoordeling door het WTECV. 

Motivering 

Alle aanbevelingen die een wijziging of aanvulling vormen op of afwijken van bestaande 

maatregelen moeten door het WTECV op wetenschappelijke basis worden beoordeeld 

aangezien de impact van die maatregelen op bepaalde gebieden of niet-doelsoorten mogelijk 
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onbekend of nog niet vanuit een breed perspectief onderzocht is. De maatregelen mogen 

alleen worden vastgesteld bij een positieve beoordeling. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met de wijziging of de 

vaststelling van de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

n in deel A van de bijlagen V tot en met X, 

houden zich aan de doelstelling om de 

bescherming van jonge exemplaren van 

mariene soorten te waarborgen. 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met de wijziging of de 

vaststelling van de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

n in deel A van de bijlagen V tot en met X, 

houden zich aan de doelstelling om de 

bescherming van jonge exemplaren van 

mariene soorten te waarborgen. 

Gezamenlijke aanbevelingen zijn 

gebaseerd op de beste beschikbare 

wetenschappelijke gegevens en houden 

rekening met biologische gronden, met 

name de volwassen grootte van de 

soorten. Gezamenlijke aanbevelingen 

brengen de controle- en 

handhavingsbepalingen betreffende de 

aanlanding en de afzet van 

visserijproducten niet in het gedrang. 

 

Amendement   54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 

gezamenlijke aanbevelingen in verband 

met realtimesluitingen en bepalingen voor 

verplaatsing van de visserij indienen om de 

bescherming van concentraties jonge of 

paaiende vis of schaaldieren te garanderen, 

vermelden: 

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 

gezamenlijke aanbevelingen in verband 

met realtimesluitingen en bepalingen voor 

verplaatsing van de visserij indienen om de 

bescherming van concentraties jonge of 

paaiende vis of schaaldieren of kwetsbare 

soorten te garanderen, vermelden: 
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Motivering 

Kwetsbare soorten in de zin van artikel 6, lid 7, zijn soorten die beschermd moeten worden 

om een goede milieutoestand te bereiken overeenkomstig Richtlijn  2008/56/EG. 

Realtimesluitingen moeten ook als optie worden beschouwd voor de bescherming van deze 

soorten. 

 

Amendement   55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, met inbegrip van de in deel E van 

bijlage V beschreven pulskor, in een 

bepaald zeebekken, verstrekken een 

beoordeling van de waarschijnlijke 

effecten van het gebruik van dat vistuig op 

de doelsoorten en op kwetsbare soorten en 

habitats. 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, met inbegrip van de in deel E van 

bijlage V beschreven pulskor, in een 

bepaald zeebekken, verstrekken een 

beoordeling van de waarschijnlijke 

effecten van het gebruik van dat vistuig op 

de doelsoorten, op andere soorten in het 

ecosysteem en op habitats. Deze 

beoordeling is gebaseerd op het gebruik 

van innovatief vistuig gedurende een 

proefperiode waarbij de beoordeling zich 

beperkt tot maximaal 5 % van alle 

vaartuigen die zich op dit moment in het 

betreffende metier bevinden voor een 

termijn van minstens twee jaar. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het gebruik van innovatief vistuig 

is niet toegestaan indien uit die 

beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 

negatieve effecten voor kwetsbare habitats 

en niet-doelsoorten zal hebben. 

3. Het gebruik van innovatief vistuig 

is niet toegestaan indien uit die 

beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 

directe of cumulatieve negatieve effecten 

voor mariene habitats, met inbegrip van 

kwetsbare habitats, of niet-doelsoorten zal 

hebben. 
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Amendement   57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 

zijn erop gericht de in artikel 3 vermelde 

streefdoelen te bereiken, met name wat 

betreft de bescherming van scholen jonge 

of paaiende vis of schaaldieren. 

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 

zijn erop gericht de in artikel 3 vermelde 

streefdoelen te bereiken, met name wat 

betreft de bescherming van scholen jonge 

of paaiende vis of schaaldieren. Deze 

maatregelen zijn minstens even streng als 

de uit hoofde van het Unierecht geldende 

technische maatregelen. 
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