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Amendement 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Visum 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Comité van de 
Regio’s27,

Na raadpleging van het Comité van de 
Regio’s,

__________________  
27 PB C , , blz. .  

Or. es

Motivering

Het Comité van de Regio’s heeft geweigerd een advies op te stellen over deze verordening.

Amendement 93
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid is hervormd bij Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad28. In de artikelen 2 
en 36 van die verordening zijn de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de vereisten voor 
visserijcontroles en handhaving 
vastgelegd. De succesvolle 
tenuitvoerlegging ervan hangt af van het 
doeltreffende en actuele controle- en 
handhavingssysteem.

(1) De doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, zoals 
vastgesteld in Verordening (EU) 
nr. 1380/201328 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, zijn 
erop gericht ervoor te zorgen dat visserij- 
en aquacultuuractiviteiten uit ecologisch 
oogpunt duurzaam zijn op de lange 
termijn en worden beheerd op een manier 
die strookt met de doelstellingen om 
voordelen te realiseren op economisch en 
sociaal gebied en op het gebied van 
werkgelegenheid, en bij te dragen tot de 
beschikbaarheid van voedselvoorraden, 
met volledige inachtneming van het 
welzijn van dieren overeenkomstig 
artikel 13 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
en, in voorkomend geval, met de 
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veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders en de gezondheid van dieren. 

__________________ __________________
28 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).

28 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).

Or. en

Amendement 94
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid is hervormd bij Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad28. In de artikelen 2 
en 36 van die verordening zijn de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de vereisten voor 
visserijcontroles en handhaving vastgelegd. 
De succesvolle tenuitvoerlegging ervan 
hangt af van het doeltreffende en actuele 
controle- en handhavingssysteem.

(1) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid is hervormd bij Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad28. In de artikelen 2 
en 36 van die verordening zijn de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de vereisten voor 
visserijcontroles en handhaving vastgelegd. 
De succesvolle tenuitvoerlegging ervan 
hangt af van het doeltreffende, evenredige, 
uniforme en actuele controle- en 
handhavingssysteem.

__________________ __________________
28 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 

28 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 
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(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).

(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).

Or. it

Amendement 95
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid is hervormd bij Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad28. In de artikelen 2 
en 36 van die verordening zijn de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de vereisten voor 
visserijcontroles en handhaving vastgelegd. 
De succesvolle tenuitvoerlegging ervan 
hangt af van het doeltreffende en actuele 
controle- en handhavingssysteem.

(1) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid is hervormd bij Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad28. In de artikelen 2 
en 36 van die verordening zijn de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de vereisten voor 
visserijcontroles en handhaving vastgelegd. 
De succesvolle tenuitvoerlegging ervan 
hangt af van het doeltreffende en actuele 
controle- en handhavingssysteem in alle 
lidstaten.

__________________ __________________
28 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).

28 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).

Or. es

Amendement 96
Ruža Tomašić
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid is hervormd bij Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad28. In de artikelen 2 
en 36 van die verordening zijn de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de vereisten voor 
visserijcontroles en handhaving vastgelegd. 
De succesvolle tenuitvoerlegging ervan 
hangt af van het doeltreffende en actuele 
controle- en handhavingssysteem.

(1) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid is hervormd bij Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad28. In de artikelen 2 
en 36 van die verordening zijn de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de vereisten voor 
visserijcontroles en handhaving vastgelegd. 
De succesvolle tenuitvoerlegging ervan 
hangt af van het eenvoudige, doeltreffende 
en actuele controle- en 
handhavingssysteem.

__________________ __________________
28 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).

28 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).

Or. hr

Amendement 97
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In Verordening (EG) nr. 1224/2009 
moet worden verwezen naar de definities 
in Verordening (EU) nr. 1380/2013 en 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad30. Voor de 

(4) In Verordening (EG) nr. 1224/2009 
moet worden verwezen naar de definities 
in Verordening (EU) nr. 1380/2013 en 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad30. Voor de 
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duidelijkheid en de samenhang moeten 
bepaalde definities in Verordening (EG) nr. 
1224/2009 worden geschrapt of gewijzigd 
en moeten nieuwe definities worden 
toegevoegd.

duidelijkheid en de samenhang moeten 
bepaalde definities in Verordening (EG) nr. 
1224/2009 worden geschrapt of gewijzigd 
en moeten nieuwe definities worden 
toegevoegd. Er moet in het bijzonder een 
definitie bestaande uit meerdere criteria 
worden toegevoegd van “kleinschalige 
kustvloot”, in overeenstemming met de 
eisen van de sector en de geldende 
regelgeving in het kader van de 
Internationale Commissie voor de 
instandhouding van de tonijnachtigen in 
de Atlantische Oceaan.

__________________ __________________
30 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

30 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

Or. es

Amendement 98
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De definitie van “partij” moet in 
overeenstemming worden gebracht met de 
definitie van “partij” zoals vastgesteld in 
de levensmiddelenwetgeving.

(7) In de definitie van “partij” moet 
worden verwezen naar de definitie van 
“partij” zoals vastgesteld in de 
levensmiddelenwetgeving.

Or. es

Amendement 99
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Er moet een nieuwe definitie van 
“kwetsbare soort” worden toegevoegd om 
het Europees wettelijk kader verder te 
harmoniseren.

Or. it

Amendement 100
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Er moet een nieuwe definitie van 
“kwetsbaar habitat” worden toegevoegd 
om het Europees wettelijk kader verder te 
harmoniseren.

Or. it

Amendement 101
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een definitie van “vissersvaartuig” 
wordt gegeven in Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en omvat vaartuigen die zijn 
uitgerust voor de commerciële exploitatie 
van biologische rijkdommen van de zee, 
zoals vangstvaartuigen, 
ondersteuningsvaartuigen, vaartuigen 
voor visverwerking, vaartuigen waarop 
vangsten worden overgeladen en 

(10) Een definitie van “vissersvaartuig” 
wordt gegeven in Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en omvat vaartuigen die zijn 
uitgerust voor de commerciële exploitatie 
van biologische rijkdommen van de zee. 
De definitie van “vissersvaartuig” in 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 moet 
derhalve worden geschrapt.
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transportvaartuigen die zijn uitgerust voor 
het vervoer van visserijproducten, met 
uitzondering van containerschepen. De 
definitie van “vissersvaartuig” in 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 moet 
derhalve worden geschrapt.

Or. en

Amendement 102
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een definitie van “vissersvaartuig” 
wordt gegeven in Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en omvat vaartuigen die zijn 
uitgerust voor de commerciële exploitatie 
van biologische rijkdommen van de zee, 
zoals vangstvaartuigen, 
ondersteuningsvaartuigen, vaartuigen 
voor visverwerking, vaartuigen waarop 
vangsten worden overgeladen en 
transportvaartuigen die zijn uitgerust voor 
het vervoer van visserijproducten, met 
uitzondering van containerschepen. De 
definitie van “vissersvaartuig” in 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 moet 
derhalve worden geschrapt.

(10) Een definitie van “vissersvaartuig” 
wordt gegeven in Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en omvat vaartuigen die zijn 
uitgerust voor de commerciële exploitatie 
van biologische rijkdommen van de zee. 
De definitie van “vissersvaartuig” in 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 moet 
derhalve worden geschrapt.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke betekenis van de definitie van “vissersvaartuig” moet worden 
gehandhaafd. Het is niet passend om een definitie uit de basisverordening inhoudelijk te 
verruimen in een overweging in de controleverordening.

Amendement 103
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Er moet een nieuwe 
definitie van “rechtstreekse verkoop” 
worden toegevoegd om het Europees 
wettelijk kader verder te verduidelijken en 
te harmoniseren, en daarmee de 
toepassing ervan te verbeteren.

Or. it

Amendement 104
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Er moet een nieuwe 
definitie van “rechtstreekse verkoop” 
worden toegevoegd om de toepassing van 
de regels voor de traceerbaarheid in 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 in de 
lidstaten te harmoniseren.

Or. it

Amendement 105
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
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visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van 
minder dan 12 meter lang. Voor 
vaartuigen met een lengte van 12 meter is 
het nu mogelijk om mobiele apparaten te 
gebruiken, die goedkoper en 
gebruiksvriendelijk zijn.

visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. Voor 
het grootste deel van de kleinschalige 
kustvloot is de verplichting om 
volgapparatuur aan boord te hebben 
echter een onevenredige last ten opzichte 
van hun vangstcapaciteit. Daarom krijgen 
de lidstaten de bevoegdheid vaartuigen die 
tot de kleinschalige kustvloot behoren en 
die visreizen van minder dan 24 uur 
maken, vrij te stellen van de eis om een 
volgsysteem aan boord te hebben. In 
overeenstemming met het beginsel van 
evenredigheid, moet de eis om een 
volgsysteem aan boord te hebben 
bovendien niet gelden voor vaartuigen die 
alleen actief zijn in de binnenwateren van 
de vlaggenlidstaat en voor natuurlijke 
personen die visserijactiviteiten verrichten 
zonder vaartuig. Om te garanderen dat die 
vaartuigen en natuurlijke personen 
voldoende worden gecontroleerd, moeten 
de lidstaten op hun activiteiten toezicht 
houden aan de hand van gewone 
inspecties.

Or. es

Amendement 106
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de 
visbestanden, is het belangrijk om te 
controleren of de visserijactiviteiten en 
visserijinspanningen van kleinere 
vaartuigen in overeenstemming zijn met 

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Voor kleine 
vissersvaartuigen van minder dan 12 meter 
lengte over alles zou de verplichting een 
visserijlogboek bij te houden of een 
aangifte van aanlanding in te vullen, in 
verhouding tot hun vangstcapaciteit een 
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de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Hiertoe is het noodzakelijk 
om gegevens over de positie van die 
vaartuigen te verkrijgen. Derhalve moeten 
de lidstaten alle vissersvaartuigen kunnen 
volgen, met inbegrip van 
vissersvaartuigen van minder dan 12 meter 
lang. Voor vaartuigen met een lengte van 
12 meter is het nu mogelijk om mobiele 
apparaten te gebruiken, die goedkoper en 
gebruiksvriendelijk zijn.

buitensporige last vormen. 

Or. en

Amendement 107
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van minder 
dan 12 meter lang. Voor vaartuigen met 
een lengte van 12 meter is het nu mogelijk 
om mobiele apparaten te gebruiken, die 
goedkoper en gebruiksvriendelijk zijn.

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van minder 
dan 12 meter lang. Voor vaartuigen met 
een lengte van 12 meter is het nu mogelijk 
om mobiele apparaten te gebruiken, die 
goedkoper en gebruiksvriendelijk zijn. De 
uitvoering van deze maatregelen mag hoe 
dan ook geen ondraaglijke last met zich 
meebrengen voor vloten, met name 
kleinschalige vloten, en moet worden 
ondersteund met middelen uit het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
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visserij.

Or. en

Amendement 108
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van 
minder dan 12 meter lang. Voor 
vaartuigen met een lengte van 12 meter is 
het nu mogelijk om mobiele apparaten te 
gebruiken, die goedkoper en 
gebruiksvriendelijk zijn.

(12) Visserij speelt vanuit biologisch, 
economisch en sociaal oogpunt een 
belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van vaartuigen in overeenstemming zijn 
met de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Hiertoe is het noodzakelijk 
om gegevens over de positie van die 
vaartuigen te verkrijgen. Derhalve moeten 
de lidstaten vissersvaartuigen met een 
lengte van 15 m of meer kunnen volgen.

Or. it

Amendement 109
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
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een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van minder 
dan 12 meter lang. Voor vaartuigen met 
een lengte van 12 meter is het nu mogelijk 
om mobiele apparaten te gebruiken, die 
goedkoper en gebruiksvriendelijk zijn.

een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen, mits dit geen nieuwe of hogere 
kosten met zich meebrengt voor de 
marktdeelnemers. Derhalve moeten de 
lidstaten alle vissersvaartuigen kunnen 
volgen, met inbegrip van vissersvaartuigen 
van minder dan 12 meter lang, door middel 
van betaalbare en gebruiksvriendelijke 
apparaten, zoals mobiele apparaten.

Or. it

Amendement 110
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van minder 
dan 12 meter lang. Voor vaartuigen met 
een lengte van 12 meter is het nu mogelijk 
om mobiele apparaten te gebruiken, die 

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe moeten de lidstaten kunnen 
verlangen dat vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 meter 
zijn uitgerust met een toestel waarmee het 
vaartuig automatisch kan worden 
gelokaliseerd, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van mobiele apparaten, die 
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goedkoper en gebruiksvriendelijk zijn. goedkoper en gebruiksvriendelijk zijn.

Or. bg

Amendement 111
Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van minder 
dan 12 meter lang. Voor vaartuigen met 
een lengte van 12 meter is het nu mogelijk 
om mobiele apparaten te gebruiken, die 
goedkoper en gebruiksvriendelijk zijn.

(12) Kleinschalige visserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van 
kleinschalige visserij voor de visbestanden, 
is het belangrijk om te controleren of de 
visserijactiviteiten en visserijinspanningen 
van kleinere vaartuigen in 
overeenstemming zijn met de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Hiertoe is het noodzakelijk om gegevens 
over de positie van die vaartuigen te 
verkrijgen. Derhalve moeten de lidstaten 
alle vissersvaartuigen kunnen volgen, met 
inbegrip van vissersvaartuigen van minder 
dan 12 meter lang. Voor vaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter 
kunnen mobiele apparaten worden 
gebruikt, die goedkoper en 
gebruiksvriendelijker zijn.

Or. pt

Amendement 112
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Kleinschalige visserij speelt 
vanuit biologisch, economisch en sociaal 
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oogpunt een belangrijke rol in de Unie. 
Rekening houdend met de mogelijke 
gevolgen van kleinschalige visserij voor 
de visbestanden, is het belangrijk om te 
controleren of de visserijactiviteiten en 
visserijinspanningen van kleinere 
vaartuigen in overeenstemming zijn met 
de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Hiertoe is het zinvol om 
gegevens over de positie van die 
vaartuigen te verkrijgen. De lidstaten 
moeten daarom ook vaartuigen kunnen 
volgen met een lengte van minder dan 
15 meter indien er vrijwillig voor wordt 
gekozen om zichzelf uit te rusten met 
mobiele apparaten, die momenteel beter 
betaalbaar en gebruiksvriendelijker zijn. 
De kosten in verband met de aankoop en 
het onderhoud van deze apparaten 
worden gedragen door het EFMZV, zodat 
deze niet visserijbedrijven komen te 
rusten.

Or. it

Motivering

De introductie van een volgsysteem voor vaartuigen met een lengte van minder dan 15 meter 
is een nieuwe verplichting. Daarom moet een verplichting worden uitgesloten, en de 
mogelijkheid worden geboden om zichzelf vrijwillig uit te rusten met deze apparaten die uit 
het EFMZV worden bekostigd.

Amendement 113
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013. Teneinde de correcte 
controle van de aanlandingsverplichting 

Schrappen
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mogelijk te maken, is het noodzakelijk om 
een bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, uit te rusten met 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het 
bijzonder in het kader van inspecties, 
onderzoeken en audits.
__________________
31 Verordening (EG) nr. 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
mei 2015 tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, 
(EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, 
(EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en 
(EG) nr. 1224/2009 van de Raad en 
Verordeningen (EG) nr. 1379/2013 en 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad, in verband met de 
aanlandingsverplichting, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1434/98 van de 
Raad (PB L 133 van 29.5.2015, blz. 1).

Or. it

Amendement 114
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013. Teneinde de correcte 
controle van de aanlandingsverplichting 
mogelijk te maken, is het noodzakelijk om 
een bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, uit te rusten met 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het 
bijzonder in het kader van inspecties, 
onderzoeken en audits.

Schrappen

__________________
31 Verordening (EG) nr. 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
mei 2015 tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, 
(EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, 
(EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en 
(EG) nr. 1224/2009 van de Raad en 
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Verordeningen (EG) nr. 1379/2013 en 
(EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad, in verband met de 
aanlandingsverplichting, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1434/98 van de 
Raad (PB L 133 van 29.5.2015, blz. 1).

Or. it

Motivering

Het gebruik van CCTV is ingewikkeld en lastig uitvoerbaar, met name op kleine 
vissersvoertuigen op de Middellandse Zee en de typische activiteiten die daar worden 
verricht. Voor kmo’s en in het bijzonder voor kleine ondernemingen in het bezit van boten met 
kleinere tonnage die kleinschalige visserijactiviteiten uitvoeren (vaak op minimale wijze en 
met minimale middelen beheerd), worden problemen met betrekking tot de aanpassing aan 
nieuwe technologieën verwacht zonder concrete steun van een ondersteuningsbeleid voor 
innovatie.

Amendement 115
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een 
bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, uit te rusten met 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 

Schrappen
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inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het 
bijzonder in het kader van inspecties, 
onderzoeken en audits.
__________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. fr

Amendement 116
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
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aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een 
bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, uit te rusten met 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd.De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, kunnen de lidstaten waarnemers 
inzetten die aan boord gaan van 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren om 
toezicht te houden op de visserij die valt 
onder de aanlandingsverplichting. Alle 
kosten die voortvloeien uit de inzet van 
waarnemers die zijn belast met toezicht in 
het kader van dit plan, worden gedekt 
door de vlaggenlidstaten. De lidstaten 
berekenen deze kosten niet volledig of 
gedeeltelijk door aan de reders van de 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren en 
in de desbetreffende visserijtak actief zijn. 
Daarnaast kan een bepaald aantal 
vissersvaartuigen worden uitgerust met 
elektronische bewakingsapparatuur die 
continue opneemt, met inbegrip van 
gesloten televisiecircuits (CCTV). De 
invoering van CCTV-technologie moet 
vrijwillig zijn en worden gekoppeld aan 
een door de bevoegde autoriteit gekozen 
prikkel, of door de bevoegde autoriteit 
tijdelijk verplicht worden ingevoerd voor 
vaartuigen die twee of meer ernstige 
inbreuken hebben gepleegd die een 
ernstige schending vormen van de 
normen die zijn verankerd in artikel 15 
van het GVB. De CCTV-beelden blijven te 
allen tijde eigendom van de eigenaar van 
het vaartuig en hebben alleen betrekking 
op sloepen en de onderdelen van de 
vaartuigen waar visserijproducten aan 
boord gebracht, behandeld en bewaard 
worden. De opnamen van de camera’s van 
het gesloten televisiecircuit moeten lokaal 
worden geregistreerd en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
visserijaudits. De bevoegde autoriteiten 
beschermen en garanderen de 
vertrouwelijkheid en het recht op privacy 
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van de bedrijven tijdens het proces.
__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. es

Amendement 117
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische toezichtapparatuur 
voor continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met niet-intrusieve elektronische 
toezichtapparatuur, zoals systemen die 
visserijactiviteiten detecteren of de massa 
van de vangst schatten om het verschil 
tussen het gewicht van de vangst en dat 
van de aangelande producten te ramen. 
Die systemen moeten lokaal worden 
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inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

geregistreerd en de gegevens die zij 
opleveren mogen uitsluitend op verzoek 
aan de functionarissen in de lidstaten of de 
inspecteurs van de Unie openbaar worden 
gemaakt, in het bijzonder in het kader van 
inspecties, onderzoeken en audits. Ze 
vormen een minder intrusief alternatief 
voor televisiesystemen met een gesloten 
circuit (CCTV), doordat zij het recht van 
de werknemers eerbiedigen en in 
overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) nr. 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad31 bis 
(algemene verordening 
gegevensbescherming), de wetgeving van 
de lidstaten en de resolutie van het 
Europees Parlement van 25 oktober 2016 
met als titel “Hoe kunnen we de controles 
op de visvangst homogeen maken in 
Europa?” (2015/2093(INI))31 ter waarin 
bezwaar wordt gemaakt tegen eender welk 
verplicht type videobewaking aan boord.

__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).
31 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming) (PB 
L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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31 ter Aangenomen teksten, 
P8_TA(2016)0407.

Or. en

Amendement 118
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische 
toezichtapparatuur voor continue 
registratie, zoals televisiesystemen met een 
gesloten circuit (CCTV). CCTV-gegevens 
kunnen worden aangevuld met gegevens 
van andere elektronische 
toezichtapparatuur. De gegevens van deze 
apparatuur, met inbegrip van CCTV, geven 
de functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische 
toezichtapparatuur, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). De gegevens van deze apparatuur 
geven de functionarissen in de lidstaten 
middelen in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De beelden van elektronische 
toezichtapparatuur mogen alleen 
betrekking hebben op het vistuig en de 
onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. De beelden 
van elektronische toezichtapparatuur 
moeten lokaal worden opgenomen en 
mogen uitsluitend op verzoek aan de 
functionarissen in de lidstaten of de 
inspecteurs van de Unie openbaar worden 
gemaakt, in het bijzonder in het kader van 
inspecties, onderzoeken en audits, en de 
privacy van de bemanning en van de 
bedrijfsgegevens moet hierbij worden 



AM\1205706NL.docx 25/177 PE650.701v02-00

NL

audits. gegarandeerd. Deze elektronische 
toezichtapparatuur moet de grondrechten 
van de bemanning met betrekking tot hun 
privéleven en met betrekking tot 
gegevensbescherming waarborgen. Vijf 
jaar na de inwerkingtreding moet bij de 
Raad en het Europees Parlement een 
verslag worden ingediend over de 
doeltreffendheid van de elektronische 
toezichtapparatuur voor de controle op de 
naleving van de aanlandingsverplichting 
en over de bijdrage ervan tot het behalen 
van een maximale duurzame opbrengst 
van de desbetreffende bestanden. Zeven 
jaar na de invoering moeten deze 
maatregelen opnieuw onder de loep 
worden genomen.

__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. fr

Amendement 119
Raffaele Stancanelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
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bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Teneinde de correcte 
controle van de aanlandingsverplichting 
mogelijk te maken, is het noodzakelijk om 
een bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, uit te rusten met 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen in 
handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Teneinde de correcte 
controle van de aanlandingsverplichting 
mogelijk te maken, kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van een reeks 
elektronische toezicht- en 
bewakingsinstrumenten die wordt 
geïnstalleerd op een bepaald percentage 
van de vissersvaartuigen met een lengte 
over alles van 32 meter of meer. De 
mogelijkheid om televisiesystemen met 
een gesloten circuit (CCTV) te installeren 
moet vrijwillig en op basis van een 
risicobeoordeling moeten plaatsvinden. De 
installatiekosten van een toezichtapparaat 
mogen niet voor rekening komen van de 
eigenaren van de vaartuigen. De gegevens 
van deze apparatuur, met inbegrip van 
CCTV, geven de functionarissen in de 
lidstaten middelen in handen om te 
controleren of de aanlandingsverplichting 
op zee wordt nageleefd. De CCTV-beelden 
mogen alleen betrekking hebben op het 
vistuig en de onderdelen van de vaartuigen 
waar visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits, en alle voorschriften met 
betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de verwerking 
van persoonsgegevens moeten worden 
nageleefd. Bovendien mogen de gegevens 
niet worden verwerkt voor marktanalyse 
of voor commerciële doeleinden.

__________________ __________________
31 Verordening (EG) nr. 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2015 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en Verordeningen 

31 Verordening (EG) nr. 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2015 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en Verordeningen 
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(EG) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 
van het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

(EG) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 
van het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. it

Amendement 120
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische 
toezichtapparatuur voor continue 
registratie, zoals televisiesystemen met een 
gesloten circuit (CCTV). CCTV-gegevens 
kunnen worden aangevuld met gegevens 
van andere elektronische 
toezichtapparatuur. De gegevens van deze 
apparatuur, met inbegrip van CCTV, geven 
de functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk dat op een 
bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, waarnemers meevaren 
of dat ze worden uitgerust met 
elektronische volgsystemen. Rekening 
houdend met het bijzonder indringende 
karakter ervan, kunnen televisiesystemen 
met een gesloten circuit (CCTV) als 
elektronische volgsystemen vrijwillig 
worden ingevoerd en worden gekoppeld 
aan prikkels of verplicht worden gesteld 
voor bepaalde schenders van de 
regelgeving met betrekking tot de 
aanlandingsverplichting. De gegevens van 
deze apparatuur, met inbegrip van CCTV, 
geven de functionarissen in de lidstaten 
middelen in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
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op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden, waarbij 
altijd het recht op privacy van de 
bemanning moet worden geëerbiedigd. 
Beelden van CCTV-systemen moeten 
lokaal worden opgenomen en mogen 
uitsluitend op verzoek aan de 
functionarissen in de lidstaten of de 
inspecteurs van de Unie openbaar worden 
gemaakt, in het bijzonder in het kader van 
inspecties, onderzoeken en audits.

__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. es

Amendement 121
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
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aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische toezichtapparatuur 
voor continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen in 
handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische toezichtapparatuur 
voor continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). De invoering van CCTV-
technologie moet op vrijwillige basis 
plaatsvinden. CCTV-gegevens kunnen 
worden aangevuld met gegevens van 
andere elektronische toezichtapparatuur. 
De gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen in 
handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. en



PE650.701v02-00 30/177 AM\1205706NL.docx

NL

Motivering

De invoering van de nieuwe CCTV-technologie mag niet verplicht worden gesteld nu de 
technische, juridische en ethische implicaties ervan nog niet duidelijk zijn.

Amendement 122
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Teneinde de correcte 
controle van de aanlandingsverplichting 
mogelijk te maken, is het noodzakelijk om 
een bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, uit te rusten met 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Teneinde de correcte 
controle van de aanlandingsverplichting 
mogelijk te maken, is het noodzakelijk om 
te voorzien in het gebruik van 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV), aan boord van enkele 
vissersvaartuigen. De invoering van deze 
CCTV-systemen moet verplicht en voor 
bepaalde duur zijn als bijkomende sanctie 
voor vissersvaartuigen die twee of meer 
ernstige inbreuken hebben begaan op de 
regels voor de aanlandingsverplichting als 
bedoeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013. De CCTV-beelden 
moeten het eigendom zijn van eigenaren 
van vissersvaartuigen en mogen alleen 
betrekking hebben op het vistuig en de 
onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits. De bevoegde autoriteiten moeten 
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de vertrouwelijkheid van de inhoud van 
video-opnamen waarborgen.

__________________ __________________
31 Verordening (EG) nr. 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2015 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en Verordeningen 
(EG) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 
van het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

31 Verordening (EG) nr. 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2015 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 
1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en Verordeningen 
(EG) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 
van het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. it

Amendement 123
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische toezichtapparatuur 
voor continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een bepaald 
percentage van de vissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer, op 
basis van een risicobeoordeling, uit te 
rusten met elektronische toezichtapparatuur 
voor continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
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inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen in 
handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen in 
handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits. 

__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
29.5.2015, blz. 1).

Or. bg

Amendement 124
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 

(14) Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/812 
van het Parlement en de Raad31 teneinde 
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bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een 
bepaald percentage van de 
vissersvaartuigen, op basis van een 
risicobeoordeling, uit te rusten met 
elektronische toezichtapparatuur voor 
continue registratie, zoals 
televisiesystemen met een gesloten circuit 
(CCTV). CCTV-gegevens kunnen worden 
aangevuld met gegevens van andere 
elektronische toezichtapparatuur. De 
gegevens van deze apparatuur, met 
inbegrip van CCTV, geven de 
functionarissen in de lidstaten middelen 
in handen om te controleren of de 
aanlandingsverplichting op zee wordt 
nageleefd. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

bepaalde bepalingen ervan aan te passen 
aan de in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting. Teneinde de 
correcte controle van de 
aanlandingsverplichting mogelijk te 
maken, kunnen de lidstaten met controle 
belaste waarnemers inzetten aan boord 
van vissersvaartuigen die hun vlag voeren 
met het oog op het toezicht op de visserij 
die valt onder de aanlandingsverplichting. 
Daarnaast kunnen vissersvaartuigen 
worden uitgerust met elektronische 
toezichtapparatuur voor continue 
registratie, zoals televisiesystemen met een 
gesloten circuit (CCTV). De invoering van 
CCTV-technologie moet op vrijwillige 
basis plaatsvinden of aan 
stimuleringsmaatregelen worden 
gekoppeld. De CCTV-beelden mogen 
alleen betrekking hebben op het vistuig en 
de onderdelen van de vaartuigen waar 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden. Beelden 
van CCTV-systemen moeten lokaal 
worden opgenomen en mogen uitsluitend 
op verzoek aan de functionarissen in de 
lidstaten of de inspecteurs van de Unie 
openbaar worden gemaakt, in het bijzonder 
in het kader van inspecties, onderzoeken en 
audits.

__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 

31 Verordening (EU) 2015/812 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) 
nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) 
nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) 
nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad, en Verordeningen (EU) 
nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, in 
verband met de aanlandingsverplichting, en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1434/98 van de Raad (PB L 133 van 
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29.5.2015, blz. 1). 29.5.2015, blz. 1).

Or. en

Amendement 125
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Vissersvaartuigen moeten 
de mogelijkheid krijgen om zich op 
vrijwillige basis met CCTV-systemen uit te 
rusten. In dit geval moeten specifieke 
voordelen worden geboden, zoals de 
schrapping van punten.

Or. it

Amendement 126
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Teneinde de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
verwezenlijken, zijn de betrouwbaarheid en 
algehele verzameling van gegevens over de 
vangsten van het grootste belang.

(15) Teneinde de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
verwezenlijken, zijn de betrouwbaarheid en 
algehele verzameling van gegevens over de 
vangsten, evenals de eerste positieve 
resultaten van de tests met automatische 
beeldherkenning in het kader van de 
volledig gedocumenteerde visserij, van het 
grootste belang.

Or. en

Amendement 127
Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Bij de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet ten 
volle rekening worden gehouden met het 
welzijn van dieren overeenkomstig 
artikel 13 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
en, in voorkomend geval, met de 
veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders en de gezondheid van dieren.

Or. en

Amendement 128
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De indiening van 
vangstregistratiegegevens op papier heeft 
geleid tot onvolledige en onbetrouwbare 
aangiften en uiteindelijk tot een inadequate 
vangstaangifte door marktdeelnemers aan 
de lidstaten en door de lidstaten aan de 
Commissie, en heeft de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten belemmerd. 
Het wordt derhalve noodzakelijk geacht dat 
kapiteins gegevens over de vangsten 
digitaal registreren en elektronisch 
indienen, in het bijzonder de logboeken en 
de aangiften van overlading en de 
aangiften van aanlanding.

(16) De indiening van 
vangstregistratiegegevens op papier heeft 
geleid tot onvolledige en onbetrouwbare 
aangiften en uiteindelijk tot een inadequate 
vangstaangifte door marktdeelnemers aan 
de lidstaten en door de lidstaten aan de 
Commissie, en heeft de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten belemmerd. 
Het wordt derhalve noodzakelijk geacht dat 
kapiteins van vaartuigen met een lengte 
over alles van meer dan 10 meter, 
gegevens over de vangsten digitaal 
registreren en elektronisch indienen, in het 
bijzonder de logboeken en de aangiften van 
overlading en de aangiften van aanlanding. 
Deze activiteiten mogen voor 
visserijbedrijven geen extra kosten met 
zich meebrengen en mogen de 
visserijactiviteiten niet belemmeren.
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Or. it

Motivering

Vaartuigen van minder dan 10 meter lang moeten worden vrijgesteld van het elektronisch 
vangstregister. Bovendien mag deze regeling op geen enkele wijze een financiële last of 
aanvullende werkzaamheden voor ondernemingen in de visserij met zich meebrengen. Deze 
regeling moet derhalve door het EFMZV worden ondersteund.

Amendement 129
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De indiening van 
vangstregistratiegegevens op papier heeft 
geleid tot onvolledige en onbetrouwbare 
aangiften en uiteindelijk tot een inadequate 
vangstaangifte door marktdeelnemers aan 
de lidstaten en door de lidstaten aan de 
Commissie, en heeft de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten belemmerd. 
Het wordt derhalve noodzakelijk geacht dat 
kapiteins gegevens over de vangsten 
digitaal registreren en elektronisch 
indienen, in het bijzonder de logboeken en 
de aangiften van overlading en de 
aangiften van aanlanding.

(16) De indiening van 
vangstregistratiegegevens op papier heeft 
geleid tot onvolledige en onbetrouwbare 
aangiften en uiteindelijk tot een inadequate 
vangstaangifte door marktdeelnemers aan 
de lidstaten en door de lidstaten aan de 
Commissie, en heeft de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten belemmerd. 
Het wordt derhalve noodzakelijk geacht dat 
kapiteins gegevens over de vangsten 
digitaal registreren en elektronisch 
indienen, in het bijzonder de logboeken en 
de aangiften van overlading en de 
aangiften van aanlanding. Indiening van 
vangstgegevens op papier moet subsidiair 
mogelijk blijven voor vissersvaartuigen 
met een lengte van minder dan 10 meter.

Or. it

Amendement 130
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De indiening van 
vangstregistratiegegevens op papier heeft 
geleid tot onvolledige en onbetrouwbare 
aangiften en uiteindelijk tot een inadequate 
vangstaangifte door marktdeelnemers aan 
de lidstaten en door de lidstaten aan de 
Commissie, en heeft de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten belemmerd. 
Het wordt derhalve noodzakelijk geacht dat 
kapiteins gegevens over de vangsten 
digitaal registreren en elektronisch 
indienen, in het bijzonder de logboeken en 
de aangiften van overlading en de 
aangiften van aanlanding.

(16) De indiening van 
vangstregistratiegegevens op papier heeft 
geleid tot onvolledige en onbetrouwbare 
aangiften en uiteindelijk tot een inadequate 
vangstaangifte door marktdeelnemers aan 
de lidstaten en door de lidstaten aan de 
Commissie, en heeft de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten belemmerd. 
Het wordt derhalve noodzakelijk geacht dat 
kapiteins van vaartuigen met een lengte 
over alles van 12 m of meer gegevens over 
de vangsten digitaal registreren en 
elektronisch indienen, in het bijzonder de 
logboeken en de aangiften van overlading 
en de aangiften van aanlanding. 

Or. bg

Amendement 131
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het gebrek aan 
rapportageverplichtingen voor vangsten 
door de kapiteins van vaartuigen van 
minder dan 10 meter lang heeft geleid tot 
onvolledige en onbetrouwbare gegevens 
voor die vaartuigen aangezien de 
gegevensverzameling voor die vaartuigen 
was gebaseerd op steekproefplannen. Het 
is derhalve belangrijk om rapportage van 
vangsten te vereisen voor alle 
vissersvaartuigen, ongeacht de 
afmetingen ervan. Op die manier worden 
de regels ook vereenvoudigd en worden de 
naleving en controles verbeterd.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 132
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het gebrek aan 
rapportageverplichtingen voor vangsten 
door de kapiteins van vaartuigen van 
minder dan 10 meter lang heeft geleid tot 
onvolledige en onbetrouwbare gegevens 
voor die vaartuigen aangezien de 
gegevensverzameling voor die vaartuigen 
was gebaseerd op steekproefplannen. Het 
is derhalve belangrijk om rapportage van 
vangsten te vereisen voor alle 
vissersvaartuigen, ongeacht de 
afmetingen ervan. Op die manier worden 
de regels ook vereenvoudigd en worden de 
naleving en controles verbeterd.

Schrappen

Or. es

Amendement 133
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het gebrek aan 
rapportageverplichtingen voor vangsten 
door de kapiteins van vaartuigen van 
minder dan 10 meter lang heeft geleid tot 
onvolledige en onbetrouwbare gegevens 
voor die vaartuigen aangezien de 
gegevensverzameling voor die vaartuigen 
was gebaseerd op steekproefplannen. Het 
is derhalve belangrijk om rapportage van 
vangsten te vereisen voor alle 
vissersvaartuigen, ongeacht de 
afmetingen ervan. Op die manier worden 
de regels ook vereenvoudigd en worden de 

Schrappen
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naleving en controles verbeterd.

Or. it

Motivering

Vaartuigen van minder dan 10 meter moeten worden vrijgesteld van het elektronisch 
vangstregister, omdat dit vanwege hun beperkte omvang buitensporige bureaucratie, kosten 
en beheersproblemen met zich meebrengt.

Amendement 134
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor vaartuigen van 12 meter of 
langer is het belangrijk dat de informatie in 
het logboek nauwkeuriger wordt 
bijgehouden en gegevens bevat over de 
vangsten per trek of per visserijactiviteit, 
aangezien dit de doeltreffendheid van de 
controles zal vergroten. Voor vaartuigen 
van minder dan 12 meter lang moeten de 
verplichtingen met betrekking tot het 
invullen en indienen van het logboek 
worden vereenvoudigd en moet van 
kapiteins alleen worden verlangd dat ze de 
informatie in het logboek eenmaal, vóór 
aankomst in de haven, indienen.

(18) Voor vaartuigen die niet tot de 
kleinschalige kustvloot behoren is het 
belangrijk dat de informatie in het logboek 
nauwkeuriger wordt bijgehouden en 
gegevens bevat over de vangsten per trek 
of per visserijactiviteit, aangezien dit de 
doeltreffendheid van de controles zal 
vergroten. Maar voor bepaalde vaartuigen 
die tot de kleinschalige kustvloot behoren 
en visserijactiviteiten zonder vaartuig kan 
de verplichting om een logboek bij te 
houden een onevenredige last vormen ten 
opzichte van hun vangstcapaciteit. Om te 
garanderen dat die vaartuigen voldoende 
worden gecontroleerd, moeten de lidstaten 
op de activiteiten van die vaartuigen 
toezicht houden aan de hand van een 
steekproefplan. Voor vaartuigen die tot de 
kleinschalige kustvloot behoren en 
visreizen van minder dan 24 uur maken, 
moeten de verplichtingen met betrekking 
tot het invullen en indienen van het 
logboek worden vereenvoudigd en moet 
van kapiteins alleen worden verlangd dat 
ze de informatie in het logboek eenmaal, 
binnen 12 uur na de aanlanding, 
indienen.

Or. es
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Amendement 135
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor vaartuigen van 12 meter of 
langer is het belangrijk dat de informatie in 
het logboek nauwkeuriger wordt 
bijgehouden en gegevens bevat over de 
vangsten per trek of per visserijactiviteit, 
aangezien dit de doeltreffendheid van de 
controles zal vergroten. Voor vaartuigen 
van minder dan 12 meter lang moeten de 
verplichtingen met betrekking tot het 
invullen en indienen van het logboek 
worden vereenvoudigd en moet van 
kapiteins alleen worden verlangd dat ze de 
informatie in het logboek eenmaal, vóór 
aankomst in de haven, indienen.

(18) Voor vaartuigen van 12 meter of 
langer is het belangrijk dat de informatie in 
het logboek nauwkeuriger wordt 
bijgehouden en gegevens bevat over de 
vangsten per trek of per visserijactiviteit, 
aangezien dit de doeltreffendheid van de 
controles zal vergroten.

Or. bg

Amendement 136
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor vaartuigen van 12 meter of 
langer is het belangrijk dat de informatie in 
het logboek nauwkeuriger wordt 
bijgehouden en gegevens bevat over de 
vangsten per trek of per visserijactiviteit, 
aangezien dit de doeltreffendheid van de 
controles zal vergroten. Voor vaartuigen 
van minder dan 12 meter lang moeten de 
verplichtingen met betrekking tot het 
invullen en indienen van het logboek 
worden vereenvoudigd en moet van 
kapiteins alleen worden verlangd dat ze de 

(18) Voor vaartuigen van 12 meter of 
langer is het belangrijk dat de informatie in 
het logboek nauwkeuriger wordt 
bijgehouden, aangezien dit de 
doeltreffendheid van de controles zal 
vergroten. Voor vaartuigen van minder dan 
12 meter lang moeten de verplichtingen 
met betrekking tot het invullen en indienen 
van het logboek worden vereenvoudigd en 
moet van kapiteins alleen worden verlangd 
dat ze de informatie in het logboek 
eenmaal, vóór aankomst in de haven, 
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informatie in het logboek eenmaal, vóór 
aankomst in de haven, indienen.

indienen. Voor vaartuigen van minder dan 
10 meter lang moeten deze verplichtingen 
worden vereenvoudigd en moet van 
kapiteins alleen worden verlangd dat ze de 
informatie in het logboek eenmaal per 
week indienen.

Or. it

Amendement 137
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor vaartuigen van 12 meter of 
langer is het belangrijk dat de informatie in 
het logboek nauwkeuriger wordt 
bijgehouden en gegevens bevat over de 
vangsten per trek of per visserijactiviteit, 
aangezien dit de doeltreffendheid van de 
controles zal vergroten. Voor vaartuigen 
van minder dan 12 meter lang moeten de 
verplichtingen met betrekking tot het 
invullen en indienen van het logboek 
worden vereenvoudigd en moet van 
kapiteins alleen worden verlangd dat ze de 
informatie in het logboek eenmaal, vóór 
aankomst in de haven, indienen.

(18) Voor vaartuigen van 12 meter of 
langer is het belangrijk dat de informatie in 
het logboek nauwkeuriger wordt 
bijgehouden en gegevens bevat over de 
vangsten per trek of per visserijactiviteit, 
aangezien dit de doeltreffendheid van de 
controles zal vergroten. Voor vaartuigen 
van 10 tot 12 meter lang moeten de 
verplichtingen met betrekking tot het 
invullen en indienen van het logboek 
worden vereenvoudigd en moet van 
kapiteins alleen worden verlangd dat ze de 
informatie in het logboek eenmaal, vóór 
aankomst in de haven, indienen.

Or. it

Amendement 138
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De bepalingen betreffende de 
tolerantiemarge in de in het logboek 
vermelde ramingen van de hoeveelheden 

Schrappen
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aan boord gehouden vis moeten worden 
gewijzigd om rekening te houden met de 
nieuwe regels inzake de rapportage van 
vangsten van minder dan 50 kg in 
logboeken. Bovendien moeten de 
bepalingen betreffende de tolerantiemarge 
worden gewijzigd teneinde rekening te 
houden met het specifieke karakter van 
vangsten die ongesorteerd worden 
aangeland.

Or. en

Amendement 139
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Wanneer een vissersvaartuig 
vertrekt, moet het onmiddellijk een 
elektronisch logboek starten en wordt er 
een uniek identificatienummer aan die 
visreis toegewezen. Het logboek en de 
aangiften van overlading en de aangiften 
van aanlanding moeten een verwijzing naar 
dit unieke identificatienummer voor de 
visreis bevatten om versterkte controles 
mogelijk te maken en de validatie van de 
gegevens door de lidstaten en de 
traceerbaarheid van visserijproducten in de 
aanbodketen te verbeteren. Teneinde de 
melding van het verlies van vistuig aan de 
bevoegde instanties in de lidstaten te 
verbeteren en te vereenvoudigen, moet het 
logboek informatie over verloren vistuig 
bevatten.

(20) Wanneer een vissersvaartuig met 
een lengte van meer dan 10 meter 
vertrekt, moet het onmiddellijk een 
elektronisch logboek starten en wordt er 
een uniek identificatienummer aan die 
visreis toegewezen. Het logboek en de 
aangiften van overlading en de aangiften 
van aanlanding moeten een verwijzing naar 
de visreis bevatten om versterkte controles 
mogelijk te maken en de validatie van de 
gegevens door de lidstaten en de 
traceerbaarheid van visserijproducten in de 
aanbodketen te verbeteren. Teneinde de 
melding van het verlies van vistuig aan de 
bevoegde instanties in de lidstaten te 
verbeteren en te vereenvoudigen, moet het 
logboek informatie over verloren vistuig 
bevatten.

Or. it

Motivering

Vaartuigen van minder dan 10 meter lang moeten worden vrijgesteld van het elektronisch 
vangstregister. Toelichting in overeenstemming met het amendement op overweging 16.
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Amendement 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voorafgaande kennisgeving van 
aanlanding maakt een betere controle door 
functionarissen van de naleving van de 
regels inzake vangstrapportage en 
visserijactiviteiten mogelijk. Teneinde de 
naleving van de regels inzake 
vangstrapportage te verbeteren, moeten de 
bepalingen betreffende voorafgaande 
kennisgevingen van toepassing zijn op alle 
vaartuigen van meer dan 12 meter lang en 
niet alleen op vissersvaartuigen die vissen 
op visbestanden die onder een 
meerjarenplan vallen. De lidstaten moeten 
het recht hebben om een kortere periode 
van voorafgaande kennisgeving vast te 
stellen voor vaartuigen die hun vlag voeren 
en uitsluitend binnen hun territoriale 
wateren actief zijn, zolang dit geen afbreuk 
doet aan hun vermogen om vaartuigen te 
inspecteren bij aankomst.

(21) Voorafgaande kennisgeving van 
aanlanding maakt een betere controle door 
functionarissen van de naleving van de 
regels inzake vangstrapportage en 
visserijactiviteiten mogelijk. Teneinde de 
naleving van de regels inzake 
vangstrapportage te verbeteren, moeten de 
bepalingen betreffende voorafgaande 
kennisgevingen van toepassing zijn op alle 
vaartuigen die niet tot de kleinschalige 
kustvloot behoren en niet alleen op 
vissersvaartuigen die vissen op 
visbestanden die onder een meerjarenplan 
vallen. De lidstaten moeten het recht 
hebben om een kortere periode van 
voorafgaande kennisgeving vast te stellen 
voor vaartuigen die hun vlag voeren en 
uitsluitend binnen hun territoriale wateren 
actief zijn of tot de kleinschalige kustvloot 
behoren, zolang dit geen afbreuk doet aan 
hun vermogen om vaartuigen te 
inspecteren bij aankomst.

Or. es

Amendement 141
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De regels inzake de indiening van 
geaggregeerde gegevens over vangsten en 
visserijinspanningen bij de Commissie 
moeten worden vereenvoudigd door te 

(24) De regels inzake de indiening van 
geaggregeerde gegevens over vangsten en 
visserijinspanningen bij de Commissie 
moeten worden vereenvoudigd door te 
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voorzien in een enkele datum voor alle 
indieningen.

voorzien in een enkele datum voor alle 
indieningen. Deze gegevens mogen niet 
voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 142
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Gabriel Mato, Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De bepalingen betreffende de 
vangstcapaciteit moeten worden bijgewerkt 
om te verwijzen naar Verordening (EU) nr. 
1380/2013.

(26) De bepalingen betreffende de 
vangstcapaciteit moeten worden bijgewerkt 
om te verwijzen naar Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. De parameters inzake het 
brutotonnage en het motorvermogen, die 
worden gebruikt voor het meten van de 
vangstcapaciteit, moeten worden herzien 
en zo nodig vervangen met het oog op de 
nauwkeurigheid, geschiktheid en 
relevantie ten aanzien van de EU-
vissersvloot en om te waarborgen dat het 
GVB de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden van hen die in de 
visserijsector werken, ten goede komt.

Or. en

Motivering

Het continu meten van het motorvermogen is een technisch gezien ingewikkelde en mogelijk 
zeer dure aangelegenheid. Als voorwaarde voor de invoering van systemen voor het 
monitoren van het motorvermogen gold dat de systemen kosteneffectief moesten zijn en dat 
financiering vanuit het EFMZV mogelijk moest zijn. Metingen op basis van brutotonnage en 
motorvermogen leveren echter niet voor alle vissersvloten de juiste parameters op voor het 
uitdrukken en meten van de visserijdruk.

Amendement 143
Ruža Tomašić



AM\1205706NL.docx 45/177 PE650.701v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De bepalingen betreffende de 
vangstcapaciteit moeten worden bijgewerkt 
om te verwijzen naar Verordening (EU) nr. 
1380/2013.

(26) De bepalingen betreffende de 
vangstcapaciteit moeten worden bijgewerkt 
om te verwijzen naar Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. De parameters inzake het 
brutotonnage en het motorvermogen, die 
worden gebruikt voor het meten van de 
vangstcapaciteit, moeten worden herzien 
en zo nodig vervangen met het oog op de 
nauwkeurigheid, geschiktheid en 
relevantie ten aanzien van de EU-
vissersvloot en om te waarborgen dat het 
GVB de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden van hen die in de 
visserijsector werken, ten goede komt.

Or. en

Motivering

Metingen op basis van brutotonnage en motorvermogen leveren niet voor alle vissersvloten 
de juiste parameters op voor het uitdrukken en meten van de visserijdruk. Het uitsluitend op 
basis van deze twee variabelen bepalen en beperken van de vangstcapaciteit vormt bovendien 
vaak een belemmering voor de broodnodige investeringen voor het verbeteren van de 
veiligheid en de arbeidsomstandigheden aan boord, twee aspecten die door het GVB moeten 
worden bevorderd.

Amendement 144
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De bepalingen betreffende de 
verificatie van de tonnage van de 
vissersvaartuigen met als doel de controle 
van de vangstcapaciteit moeten worden 
vereenvoudigd en de bepalingen 
betreffende de verificatie van het 
motorvermogen moeten worden 
verduidelijkt. Als vissersvaartuigen die 

(27) De bepalingen betreffende de 
verificatie van de tonnage van de 
vissersvaartuigen met als doel de controle 
van de vangstcapaciteit moeten worden 
vereenvoudigd en de bepalingen 
betreffende de verificatie van het 
motorvermogen moeten worden 
verduidelijkt. Als vissersvaartuigen die 
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uitgerust zijn met actief vistuig, werken 
met motoren die een hoger motorvermogen 
hebben dan dat in hun registratie staat 
vermeld, kan geen naleving van de 
capaciteitsmaxima zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 worden 
gewaarborgd. Het is derhalve belangrijk 
om het motorvermogen van 
vissersvaartuigen die uitgerust zijn met 
actief vistuig, op doeltreffende wijze te 
controleren, met gebruikmaking van 
apparaten die het motorvermogen continu 
monitoren.

uitgerust zijn met actief vistuig, werken 
met motoren die een hoger motorvermogen 
hebben dan dat in hun registratie staat 
vermeld, kan geen naleving van de 
capaciteitsmaxima zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 worden 
gewaarborgd. Het is derhalve belangrijk 
om het motorvermogen van 
vissersvaartuigen die uitgerust zijn met 
actief vistuig, op doeltreffende wijze te 
controleren, met gebruikmaking van 
apparaten die het motorvermogen continu 
monitoren. De installatie van dergelijke 
apparaten is alleen verplicht voor 
vissersvaartuigen waarvan de motor of de 
apparatuur voor controle van het 
continue vermogen van de motor is 
aangepast met als doel het vermogen 
ervan op te voeren tot boven het op het 
motorcertificaat vermelde maximaal 
continu vermogen, alsook voor 
vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer waarvan de motor 
met financiering uit het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij is 
gemoderniseerd of vervangen.

Or. fr

Amendement 145
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De bepalingen betreffende de 
verificatie van de tonnage van de 
vissersvaartuigen met als doel de controle 
van de vangstcapaciteit moeten worden 
vereenvoudigd en de bepalingen 
betreffende de verificatie van het 
motorvermogen moeten worden 
verduidelijkt. Als vissersvaartuigen die 
uitgerust zijn met actief vistuig, werken 
met motoren die een hoger 

(27) De bepalingen betreffende de 
verificatie van de tonnage van de 
vissersvaartuigen met als doel de controle 
van de vangstcapaciteit moeten worden 
vereenvoudigd en de bepalingen 
betreffende de verificatie van het 
motorvermogen moeten worden 
verduidelijkt.
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motorvermogen hebben dan dat in hun 
registratie staat vermeld, kan geen 
naleving van de capaciteitsmaxima zoals 
vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
1380/2013 worden gewaarborgd. Het is 
derhalve belangrijk om het 
motorvermogen van vissersvaartuigen die 
uitgerust zijn met actief vistuig, op 
doeltreffende wijze te controleren, met 
gebruikmaking van apparaten die het 
motorvermogen continu monitoren.

Or. it

Amendement 146
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De bepalingen betreffende de 
verificatie van de tonnage van de 
vissersvaartuigen met als doel de controle 
van de vangstcapaciteit moeten worden 
vereenvoudigd en de bepalingen 
betreffende de verificatie van het 
motorvermogen moeten worden 
verduidelijkt. Als vissersvaartuigen die 
uitgerust zijn met actief vistuig, werken 
met motoren die een hoger motorvermogen 
hebben dan dat in hun registratie staat 
vermeld, kan geen naleving van de 
capaciteitsmaxima zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 worden 
gewaarborgd. Het is derhalve belangrijk 
om het motorvermogen van 
vissersvaartuigen die uitgerust zijn met 
actief vistuig, op doeltreffende wijze te 
controleren, met gebruikmaking van 
apparaten die het motorvermogen continu 
monitoren.

(27) De bepalingen betreffende de 
verificatie van de tonnage van de 
vissersvaartuigen met als doel de controle 
van de vangstcapaciteit moeten worden 
vereenvoudigd en de bepalingen 
betreffende de verificatie van het 
motorvermogen moeten worden 
verduidelijkt. Als vissersvaartuigen die 
actief zijn in een onder die 
visserijinspanningsregeling vallende 
visserijtak en uitgerust zijn met actief 
vistuig, werken met motoren die een hoger 
motorvermogen hebben dan dat in hun 
registratie staat vermeld, kan geen naleving 
van de capaciteitsmaxima zoals vastgesteld 
in Verordening (EU) nr. 1380/2013 worden 
gewaarborgd. Het is derhalve belangrijk 
om het motorvermogen van deze 
vissersvaartuigen op doeltreffende wijze te 
controleren, met gebruikmaking van 
apparaten die het motorvermogen continu 
monitoren.

Or. es



PE650.701v02-00 48/177 AM\1205706NL.docx

NL

Amendement 147
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Teneinde naleving van de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
te waarborgen, moeten alle lidstaten 
worden verplicht een jaarlijks of 
meerjarig nationaal controleprogramma 
dat van toepassing is op alle regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, op te 
zetten en regelmatig bij te werken. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat er op 
risicogebaseerde wijze officiële controles 
worden uitgevoerd. Ook moeten er 
jaarverslagen over nationale inspecties en 
controles worden opgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 148
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De recreatievisserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de aanzienlijke gevolgen van 
de recreatievisserij voor bepaalde 
visbestanden, is het noodzakelijk om te 
zorgen voor specifieke instrumenten 
waarmee een doeltreffende controle van de 
recreatievisserij door de lidstaten mogelijk 
wordt gemaakt. Een registratie- of 
vergunningensysteem moet een 
nauwkeurige telling van de natuurlijke en 
rechtspersonen die deelnemen aan de 

(30) De recreatievisserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de aanzienlijke gevolgen van 
de recreatievisserij voor bepaalde 
visbestanden, is het noodzakelijk om te 
zorgen voor specifieke instrumenten 
waarmee een doeltreffende controle van de 
recreatievisserij door de lidstaten mogelijk 
wordt gemaakt. Een registratie- of 
vergunningensysteem moet een 
nauwkeurige telling van de natuurlijke en 
rechtspersonen die deelnemen aan de 
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recreatievisserij en de verzameling van 
betrouwbare gegevens over vangsten en 
praktijken mogelijk maken. De 
verzameling van voldoende en 
betrouwbare gegevens over de 
recreatievisserij is noodzakelijk om de 
gevolgen van dergelijke visserijpraktijken 
voor de visbestanden te beoordelen en de 
lidstaten en de Commissie van de 
informatie te voorzien die nodig is voor 
een doeltreffend beheer en de controle van 
biologische rijkdommen van de zee.

recreatievisserij en de verzameling van 
betrouwbare gegevens over vangsten en 
praktijken mogelijk maken. Voor lidstaten 
die momenteel geen registratie- of 
vergunningensysteem hanteren, gaat de 
voorkeur uit naar gratis 
registratiesystemen. De verzameling van 
voldoende en betrouwbare gegevens over 
de recreatievisserij is noodzakelijk om de 
sociale, economische en milieueffecten 
van dergelijke visserijpraktijken te 
beoordelen en de lidstaten en de 
Commissie van de informatie te voorzien 
die nodig is voor een doeltreffend beheer 
en de controle van biologische rijkdommen 
van de zee.

Or. en

Amendement 149
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De recreatievisserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de aanzienlijke gevolgen van 
de recreatievisserij voor bepaalde 
visbestanden, is het noodzakelijk om te 
zorgen voor specifieke instrumenten 
waarmee een doeltreffende controle van de 
recreatievisserij door de lidstaten mogelijk 
wordt gemaakt. Een registratie- of 
vergunningensysteem moet een 
nauwkeurige telling van de natuurlijke en 
rechtspersonen die deelnemen aan de 
recreatievisserij en de verzameling van 
betrouwbare gegevens over vangsten en 
praktijken mogelijk maken. De 
verzameling van voldoende en 
betrouwbare gegevens over de 
recreatievisserij is noodzakelijk om de 
gevolgen van dergelijke visserijpraktijken 

(30) De recreatievisserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de aanzienlijke gevolgen van 
de recreatievisserij voor bepaalde 
visbestanden, is het noodzakelijk om te 
zorgen voor specifieke instrumenten 
waarmee een doeltreffende en diepgaande 
controle van de recreatievisserij door de 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt. Een 
registratie- of vergunningensysteem moet 
een nauwkeurige telling van de natuurlijke 
en rechtspersonen die deelnemen aan de 
recreatievisserij en de verzameling van 
betrouwbare gegevens over vangsten en 
praktijken mogelijk maken. De 
verzameling van voldoende en 
betrouwbare gegevens over de 
recreatievisserij is noodzakelijk om de 
gevolgen van dergelijke visserijpraktijken 
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voor de visbestanden te beoordelen en de 
lidstaten en de Commissie van de 
informatie te voorzien die nodig is voor 
een doeltreffend beheer en de controle van 
biologische rijkdommen van de zee.

voor de visbestanden te beoordelen en de 
lidstaten en de Commissie van de 
informatie te voorzien die nodig is voor 
een doeltreffend beheer en de controle van 
biologische rijkdommen van de zee. 
Hiertoe moet een gemeenschappelijk 
model voor alle lidstaten worden ingezet.

Or. en

Amendement 150
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De recreatievisserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de aanzienlijke gevolgen van 
de recreatievisserij voor bepaalde 
visbestanden, is het noodzakelijk om te 
zorgen voor specifieke instrumenten 
waarmee een doeltreffende controle van de 
recreatievisserij door de lidstaten mogelijk 
wordt gemaakt. Een registratie- of 
vergunningensysteem moet een 
nauwkeurige telling van de natuurlijke en 
rechtspersonen die deelnemen aan de 
recreatievisserij en de verzameling van 
betrouwbare gegevens over vangsten en 
praktijken mogelijk maken. De 
verzameling van voldoende en 
betrouwbare gegevens over de 
recreatievisserij is noodzakelijk om de 
gevolgen van dergelijke visserijpraktijken 
voor de visbestanden te beoordelen en de 
lidstaten en de Commissie van de 
informatie te voorzien die nodig is voor 
een doeltreffend beheer en de controle van 
biologische rijkdommen van de zee.

(30) De recreatievisserij speelt vanuit 
biologisch, economisch en sociaal oogpunt 
een belangrijke rol in de Unie. Rekening 
houdend met de aanzienlijke gevolgen van 
de recreatievisserij voor bepaalde 
visbestanden, is het noodzakelijk om te 
zorgen voor specifieke instrumenten 
waarmee een doeltreffende controle van de 
recreatievisserij door de lidstaten mogelijk 
wordt gemaakt, waarbij wordt voorzien in 
passende sanctiestelsels voor niet-
naleving. Een registratie- of 
vergunningensysteem moet een 
nauwkeurige telling van de natuurlijke en 
rechtspersonen die deelnemen aan de 
recreatievisserij en de verzameling van 
betrouwbare gegevens over vangsten en 
praktijken mogelijk maken. De 
verzameling van voldoende en 
betrouwbare gegevens over de 
recreatievisserij is noodzakelijk om de 
gevolgen van dergelijke visserijpraktijken 
voor de visbestanden te beoordelen en de 
lidstaten en de Commissie van de 
informatie te voorzien die nodig is voor 
een doeltreffend beheer en de controle van 
biologische rijkdommen van de zee.
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Or. it

Amendement 151
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Verloren vistuig vormt een 
gevaar voor de mariene ecosystemen en 
de maritieme veiligheid. De lidstaten 
moeten gegevens over verloren vistuig 
verzamelen en registreren. Teneinde de 
uitwisseling van gegevens over op zee 
verloren vistuig te faciliteren en de 
coördinatie op Europees niveau te 
verbeteren moet een Europees register 
voor op zee verloren vistuig worden 
opgezet dat alle lidstaten en bevoegde 
agentschappen en bureaus van de 
Europese Unie kunnen raadplegen.

Or. fr

Amendement 152
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) In het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is al een 
aantal specifieke 
instandhoudingsmaatregelen die van 
toepassing zijn op de recreatievisserij 
vastgesteld. De registratie- of 
vergunningensystemen en de 
vangstregistratiesystemen moeten de 
doeltreffende controle van die specifieke 
instandhoudingsmaatregelen mogelijk 
maken.

(31) In het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is al een 
aantal specifieke 
instandhoudingsmaatregelen die van 
toepassing zijn op de recreatievisserij 
vastgesteld, zoals quota, 
vangstbeperkingen en meeneemlimieten. 
De registratie- of vergunningensystemen 
en de vangstregistratiesystemen moeten de 
doeltreffende controle van die specifieke 
instandhoudingsmaatregelen mogelijk 



PE650.701v02-00 52/177 AM\1205706NL.docx

NL

maken.

Or. en

Amendement 153
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Met het oog op een 
evenredige en doeltreffende controle 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van de 
verschillende zeebekkens moeten 
regionale controleplannen worden 
opgesteld die ervoor zorgen dat de 
controlemaatregelen daadwerkelijk 
bijdragen tot het behalen van de 
maximale duurzame opbrengst. 
Wijzigingen van de controlemaatregelen 
in de regionale controleplannen mogen in 
geen geval leiden tot een afzwakking van 
de huidige controlemaatregelen en 
moeten in overeenstemming zijn met de 
duurzaamheidsdoelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. fr

Amendement 154
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Maatregelen met 
betrekking tot visserijbeheer zijn 
rechtstreeks en meteen van invloed op de 
sector van chartervaartuigen voor de 
recreatievisserij, als gevolg waarvan deze 
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sector al in een vroeg stadium een 
belangrijke indicator is voor de mogelijke 
economische gevolgen van de 
maatregelen met betrekking tot 
visserijbeheer voor de 
recreatievisserijsector als geheel. De 
sector van chartervaartuigen heeft een 
groot groeipotentieel en past als zodanig 
perfect in de EU-strategie voor blauwe 
groei. 

Or. en

Amendement 155
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De regels die gelden voor de 
verdeling van visserij- en 
aquacultuurproducten in partijen moeten 
worden verduidelijkt. Er moet duidelijk 
worden gemaakt dat partijen moeten 
bestaan uit visserij- en 
aquacultuurproducten van één soort, 
behalve indien zij uit zeer kleine 
hoeveelheden bestaan.

Schrappen

Or. es

Amendement 156
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De regels die gelden voor de 
verdeling van visserij- en 
aquacultuurproducten in partijen moeten 
worden verduidelijkt. Er moet duidelijk 

(33) De regels die gelden voor de 
verdeling van visserij- en 
aquacultuurproducten in partijen moeten 
worden verduidelijkt. Er moet duidelijk 
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worden gemaakt dat partijen moeten 
bestaan uit visserij- en 
aquacultuurproducten van één soort, 
behalve indien zij uit zeer kleine 
hoeveelheden bestaan.

worden gemaakt dat partijen moeten 
bestaan uit visserij- en 
aquacultuurproducten van één soort, 
behalve indien zij uit zeer kleine 
hoeveelheden of verwerkte 
visserijproducten bestaan.

Or. it

Motivering

Op een partij verwerkte visserijproducten, die verkregen kunnen worden door het gebruik van 
verschillende soorten, moet de definitie van “partij” in Richtlijn 2011/91/EU van toepassing 
zijn, net als op alle andere levensmiddelen die aan voedselveiligheidscontroles worden 
onderworpen.

Amendement 157
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) In overeenstemming met de 
traceerbaarheidsvoorschriften zoals 
bedoeld in artikel 18 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad32, worden in 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 
van de Commissie33 bepaalde 
traceerbaarheidsvoorschriften vastgesteld 
voor de specifieke sector van 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong, 
namelijk dat specifieke informatie moet 
worden bijgehouden door 
marktdeelnemers, op verzoek openbaar 
moet worden gemaakt aan de bevoegde 
instanties, en overgedragen moet worden 
aan de marktdeelnemer waaraan het 
visserijproduct wordt geleverd. In de 
visserijsector is traceerbaarheid niet alleen 
belangrijk met het oog op de 
voedselveiligheid, maar ook om controles 
mogelijk te maken en bescherming van 
consumentenbelangen te waarborgen.

(34) In overeenstemming met de 
traceerbaarheidsvoorschriften zoals 
bedoeld in artikel 18 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad32, worden in 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 
van de Commissie33 bepaalde 
traceerbaarheidsvoorschriften vastgesteld 
voor de specifieke sector van 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong, 
namelijk dat specifieke informatie moet 
worden bijgehouden door 
marktdeelnemers, op verzoek openbaar 
moet worden gemaakt aan de bevoegde 
instanties, en overgedragen moet worden 
aan de marktdeelnemer waaraan het 
visserijproduct wordt geleverd. In de 
visserijsector is traceerbaarheid niet alleen 
belangrijk met het oog op de 
voedselveiligheid, maar ook om controles 
mogelijk te maken en bescherming van 
consumentenbelangen te waarborgen en bij 
te dragen aan de preventie van illegale, 
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ongemelde en ongereglementeerde visserij 
(IOO-visserij).

__________________ __________________
32 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 
31 van 1.2.2002, blz. 1).

32 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 
31 van 1.2.2002, blz. 1).

33 Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 931/2011 van de Commissie van 19 
september 2011 inzake de 
traceerbaarheidsvoorschriften die bij 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
zijn vastgesteld (PB L 242 van 20.9.2011, 
blz. 2).

33 Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 931/2011 van de Commissie van 19 
september 2011 inzake de 
traceerbaarheidsvoorschriften die bij 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
zijn vastgesteld (PB L 242 van 20.9.2011, 
blz. 2).

Or. fr

Amendement 158
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het is derhalve passend om voort te 
bouwen op de bestaande regels inzake 
traceerbaarheid zoals vastgesteld in artikel 
18 van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 
van de Commissie. Specifieke informatie 
over visserij- en aquacultuurproducten 
moet worden bijgehouden door 
marktdeelnemers, op verzoek ter 
beschikking worden gesteld van de 
bevoegde instanties, en worden 
overgedragen aan de marktdeelnemer 

(35) Het is derhalve passend om voort te 
bouwen op de bestaande regels inzake 
traceerbaarheid zoals vastgesteld in artikel 
18 van Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 
van de Commissie. Specifieke informatie 
over visserij- en aquacultuurproducten 
moet worden bijgehouden door 
marktdeelnemers, op verzoek ter 
beschikking worden gesteld van de 
bevoegde instanties. In het geval van 
visserijproducten die niet ingevoerd 



PE650.701v02-00 56/177 AM\1205706NL.docx

NL

waaraan het visserijproduct wordt 
geleverd. In het geval van 
visserijproducten die niet ingevoerd 
worden, moet de 
traceerbaarheidsinformatie het unieke 
identificatienummer van de visreis 
bevatten, aangezien daarmee een bepaalde 
partij visserijproducten gekoppeld kan 
worden aan een bepaalde aanlanding door 
een vissersvaartuig van de Unie of 
meerdere vissersvaartuigen van de Unie in 
hetzelfde betrokken relevante geografische 
gebied.

worden, moet de 
traceerbaarheidsinformatie het unieke 
identificatienummer van de visreis 
bevatten, aangezien daarmee een bepaalde 
partij visserijproducten gekoppeld kan 
worden aan een bepaalde aanlanding door 
een vissersvaartuig van de Unie of 
meerdere vissersvaartuigen van de Unie in 
hetzelfde betrokken relevante geografische 
gebied.

Or. es

Amendement 159
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Teneinde een doeltreffende en 
tijdige overdracht van de 
traceerbaarheidsgegevens met betrekking 
tot visserij- en aquacultuurproducten te 
waarborgen, moet die informatie digitaal 
worden geregistreerd en binnen de 
aanbodketen elektronisch en op hun 
verzoek bij de bevoegde instanties worden 
ingediend.

(38) Teneinde een doeltreffende en 
tijdige overdracht van de 
traceerbaarheidsgegevens met betrekking 
tot visserij- en aquacultuurproducten te 
waarborgen, moet die informatie digitaal 
worden geregistreerd en binnen de 
aanbodketen elektronisch en op hun 
verzoek bij de bevoegde instanties worden 
ingediend. Het is derhalve noodzakelijk de 
nodige middelen uit het EFMZV vrij te 
maken voor het voltooien van de 
digitalisering van de systemen voor 
visserijgegevens.

Or. en

Amendement 160
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Teneinde een doeltreffende en 
tijdige overdracht van de 
traceerbaarheidsgegevens met betrekking 
tot visserij- en aquacultuurproducten te 
waarborgen, moet die informatie digitaal 
worden geregistreerd en binnen de 
aanbodketen elektronisch en op hun 
verzoek bij de bevoegde instanties worden 
ingediend.

(38) Teneinde een doeltreffende en 
tijdige overdracht van de 
traceerbaarheidsgegevens met betrekking 
tot visserij- en aquacultuurproducten te 
waarborgen, moet die informatie digitaal 
worden geregistreerd en op verzoek aan de 
bevoegde autoriteiten beschikbaar worden 
gesteld.

Or. it

Motivering

Marktdeelnemers zijn verplicht traceerbaarheidsgegevens te verzamelen voor passende 
raadpleging ervan door de autoriteiten. De verplichte indiening leidt tot onnodige extra 
bureaucratie.

Amendement 161
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) In het geval van visserijproducten 
die rechtstreeks van vissersvaartuigen aan 
de consument worden verkocht, gelden de 
regels met betrekking tot traceerbaarheid, 
geregistreerde kopers en 
verkoopdocumenten niet voor 
hoeveelheden onder bepaalde 
drempelwaarden. Die drempelwaarden 
moeten worden geharmoniseerd en 
verlaagd om het in de handel brengen van 
visserijproducten die niet getraceerd en 
derhalve niet gecontroleerd kunnen worden 
tot een minimum te beperken.

(39) In het geval van visserijproducten 
die rechtstreeks van vissersvaartuigen aan 
de consument worden verkocht, gelden de 
regels met betrekking tot traceerbaarheid, 
geregistreerde kopers en 
verkoopdocumenten niet voor 
hoeveelheden onder bepaalde 
drempelwaarden. Die drempelwaarden 
moeten worden geharmoniseerd om het in 
de handel brengen van visserijproducten 
die niet getraceerd en derhalve niet 
gecontroleerd kunnen worden tot een 
minimum te beperken.

Or. it
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Amendement 162
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Teneinde de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
verwezenlijken, zijn de betrouwbaarheid en 
algehele verzameling van gegevens over de 
vangsten van het grootste belang. Met 
name de registratie van de vangsten ten 
tijde van de aanlanding moet op zo 
betrouwbaar mogelijke wijze worden 
uitgevoerd. Daartoe is het noodzakelijk om 
de procedures met betrekking tot de 
weging van visserijproducten die worden 
aangeland, aan te scherpen.

(40) Teneinde de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
verwezenlijken, zijn de betrouwbaarheid en 
algehele verzameling van gegevens over de 
vangsten van het grootste belang. Met 
name de registratie van de vangsten ten 
tijde van de aanlanding moet op zo 
betrouwbaar mogelijke wijze worden 
uitgevoerd, zonder een belemmering te 
vormen voor de ondernemersactiviteiten 
van de marktdeelnemers. Daartoe is het 
noodzakelijk om de procedures met 
betrekking tot de weging van 
visserijproducten die worden aangeland, te 
vereenvoudigen.

Or. it

Amendement 163
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Teneinde de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
verwezenlijken, zijn de betrouwbaarheid en 
algehele verzameling van gegevens over de 
vangsten van het grootste belang. Met 
name de registratie van de vangsten ten 
tijde van de aanlanding moet op zo 
betrouwbaar mogelijke wijze worden 
uitgevoerd. Daartoe is het noodzakelijk om 
de procedures met betrekking tot de 
weging van visserijproducten die worden 
aangeland, aan te scherpen.

(40) Teneinde de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
verwezenlijken, zijn de betrouwbaarheid en 
algehele verzameling van gegevens over de 
vangsten van het grootste belang. Met 
name de registratie van vangsten moet op 
zo betrouwbaar mogelijke wijze worden 
uitgevoerd. Daartoe is het noodzakelijk om 
de procedures met betrekking tot de 
weging van visserijproducten aan te 
scherpen.
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Or. en

Amendement 164
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De weging moet worden uitgevoerd 
op systemen die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde instanties en door 
marktdeelnemers die door de lidstaten 
geregistreerd zijn om die taak uit te voeren. 
Alle producten moeten bij de aanlanding 
per soort worden gewogen, aangezien op 
die manier een nauwkeurigere rapportage 
van de vangsten gewaarborgd wordt. 
Bovendien moeten de weeggegevens 
elektronisch worden geregistreerd en drie 
jaar worden bewaard.

(41) De weging moet worden uitgevoerd 
op systemen die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde instanties en door 
marktdeelnemers die door de lidstaten 
geregistreerd zijn om die taak uit te voeren. 
Alle producten moeten bij de aanlanding 
per soort worden gewogen, aangezien op 
die manier een nauwkeurigere rapportage 
van de vangsten gewaarborgd wordt. 
Marktdeelnemers moeten alles in het werk 
stellen om ervoor te zorgen dat de weging 
niet leidt tot vertraging bij het in de 
handel brengen van verse producten. 
Bovendien moeten de weeggegevens 
elektronisch worden geregistreerd en drie 
jaar worden bewaard.

Or. it

Amendement 165
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De weging moet worden uitgevoerd 
op systemen die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde instanties en door 
marktdeelnemers die door de lidstaten 
geregistreerd zijn om die taak uit te voeren. 
Alle producten moeten bij de aanlanding 
per soort worden gewogen, aangezien op 
die manier een nauwkeurigere rapportage 

(41) De weging moet worden uitgevoerd 
op systemen die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde instanties en door 
marktdeelnemers die door de lidstaten 
geregistreerd zijn om die taak uit te voeren. 
Alle producten moeten, tenzij de betrokken 
lidstaat een steekproefplan heeft 
aangenomen dat is goedgekeurd door de 
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van de vangsten gewaarborgd wordt. 
Bovendien moeten de weeggegevens 
elektronisch worden geregistreerd en drie 
jaar worden bewaard.

Commissie, bij de aanlanding per soort 
worden gewogen, aangezien op die manier 
een nauwkeurigere rapportage van de 
vangsten gewaarborgd wordt. Bovendien 
moeten de weeggegevens elektronisch 
worden geregistreerd en drie jaar worden 
bewaard.

Or. es

Amendement 166
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De weging moet worden uitgevoerd 
op systemen die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde instanties en door 
marktdeelnemers die door de lidstaten 
geregistreerd zijn om die taak uit te voeren. 
Alle producten moeten bij de aanlanding 
per soort worden gewogen, aangezien op 
die manier een nauwkeurigere rapportage 
van de vangsten gewaarborgd wordt. 
Bovendien moeten de weeggegevens 
elektronisch worden geregistreerd en drie 
jaar worden bewaard.

(41) De weging moet worden uitgevoerd 
op systemen die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde instanties en door 
marktdeelnemers die door de lidstaten 
geregistreerd zijn om die taak uit te voeren. 
Alle producten moeten per soort worden 
gewogen, aangezien op die manier een 
nauwkeurigere rapportage van de vangsten 
gewaarborgd wordt. Bovendien moeten de 
weeggegevens elektronisch worden 
geregistreerd en drie jaar worden bewaard.

Or. en

Amendement 167
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Teneinde de controle te verbeteren 
en een snelle validatie van 
vangstregistratiegegevens en een snelle 
uitwisseling van informatie tussen de 

(43) Teneinde de controle te verbeteren 
en een snelle validatie van 
vangstregistratiegegevens en een snelle 
uitwisseling van informatie tussen de 
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lidstaten mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat alle marktdeelnemers 
gegevens digitaal registreren en die 
gegevens binnen 24 uur elektronisch 
indienen bij de lidstaten. Dit geldt in het 
bijzonder voor aangiften van aanlanding, 
verkoopdocumenten en 
overnamedocumenten.

lidstaten mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat alle marktdeelnemers 
gegevens digitaal registreren en die 
gegevens binnen 24 uur elektronisch 
indienen bij de lidstaten, behalve in geval 
van overmacht. Dit geldt in het bijzonder 
voor aangiften van aanlanding en 
overnamedocumenten.

Or. it

Amendement 168
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Er moet een Europees 
register van inbreuken worden ingesteld 
voor het vastleggen van gegevens over 
geconstateerde inbreuken in de 
verschillende lidstaten teneinde de 
transparantie te verbeteren en het 
puntensysteem beter te kunnen volgen.

Or. fr

Amendement 169
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin, Pierre Karleskind

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Nationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de activiteiten 
op het gebied van visserijcontrole, alsook 
alle betrokken gerechtelijke instanties, 
moeten toegang hebben tot het nationale 
register van inbreuken. Een volledig 
transparante uitwisseling van de informatie 
in de nationale registers tussen de lidstaten 

(52) Nationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de activiteiten 
op het gebied van visserijcontrole, alsook 
alle betrokken gerechtelijke instanties, 
moeten toegang hebben tot het nationale en 
Europese register van inbreuken. Een 
volledig transparante uitwisseling van de 
informatie in de nationale registers tussen 



PE650.701v02-00 62/177 AM\1205706NL.docx

NL

zal ook zorgen voor een betere 
doeltreffendheid en een gelijk speelveld 
voor controleactiviteiten.

de lidstaten zal ook zorgen voor een betere 
doeltreffendheid en een gelijk speelveld 
voor controleactiviteiten.

Or. fr

Amendement 170
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De door de lidstaten verzamelde 
gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten. Ten slotte zijn de door 
de lidstaten verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten ook van waarde voor het 
Bureau voor de statistiek van de Europese 
Unie (Eurostat), dat de gegevens kan 
gebruiken om statistieken over de visserij 
te verstrekken.

(55) De door de lidstaten verzamelde 
gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten, mits deze gegevens 
geen verwijzing bevatten naar de 
identificatienummers van de vaartuigen 
en de identiteit van natuurlijke personen 
aan de hand ervan niet kan worden 
vastgesteld. Ten slotte zijn de door de 
lidstaten verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten ook van waarde voor het 
Bureau voor de statistiek van de Europese 
Unie (Eurostat), dat de gegevens kan 
gebruiken om statistieken over de visserij 
te verstrekken.

Or. es

Amendement 171
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 55
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De door de lidstaten verzamelde 
gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten. Ten slotte zijn de door 
de lidstaten verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten ook van waarde voor het 
Bureau voor de statistiek van de Europese 
Unie (Eurostat), dat de gegevens kan 
gebruiken om statistieken over de visserij 
te verstrekken.

(55) De door de lidstaten verzamelde 
gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten, mits deze gegevens 
geen verwijzingen meer bevatten naar de 
identificatienummers van vaartuigen en 
niet kunnen worden gebruikt voor het 
identificeren van natuurlijke personen. 
Ten slotte zijn de door de lidstaten 
verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten ook van waarde voor het 
Bureau voor de statistiek van de Europese 
Unie (Eurostat), dat de gegevens kan 
gebruiken om statistieken over de visserij 
te verstrekken.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 110, lid 4, COM/2018/368 final, geldt het volgende: “Positiegegevens 
van vaartuigen kunnen worden verstrekt aan en gebruikt door wetenschappelijke instellingen 
van de lidstaten en wetenschappelijke instellingen van de Unie om wetenschappelijk 
onderzoek te kunnen uitvoeren en wetenschappelijke adviezen te kunnen uitbrengen, mits deze 
gegevens geen verwijzingen meer bevatten naar de identificatienummers van vaartuigen en 
niet kunnen worden gebruikt voor het identificeren van natuurlijke personen”.

Amendement 172
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De door de lidstaten verzamelde (55) De door de lidstaten verzamelde 
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gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten. Ten slotte zijn de door 
de lidstaten verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten ook van waarde voor het 
Bureau voor de statistiek van de Europese 
Unie (Eurostat), dat de gegevens kan 
gebruiken om statistieken over de visserij 
te verstrekken.

gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten. De door de lidstaten 
verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten zijn ook van waarde 
voor het Bureau voor de statistiek van de 
Europese Unie (Eurostat), dat de gegevens 
kan gebruiken om statistieken over de 
visserij te verstrekken. De gegevens 
moeten hoe dan ook een anoniem formaat 
hebben zodat de identiteit van individuele 
vaartuigen en natuurlijke personen er niet 
van kan worden afgeleid.

Or. es

Amendement 173
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De door de lidstaten verzamelde 
gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten. Ten slotte zijn de door 
de lidstaten verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten ook van waarde voor het 
Bureau voor de statistiek van de Europese 

(55) De door de lidstaten verzamelde 
gegevens zijn ook van grote waarde voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er moet 
duidelijk worden gemaakt dat de 
wetenschappelijke instanties in de lidstaten 
en de wetenschappelijke instanties van de 
Unie toegang kan worden verleend tot de 
naar behoren geanonimiseerde 
verzamelde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, in het 
bijzonder met betrekking tot gegevens over 
de positie van vaartuigen en gegevens over 
visserijactiviteiten. Ten slotte zijn de door 
de lidstaten verzamelde gegevens over 
visserijactiviteiten ook van waarde voor het 
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Unie (Eurostat), dat de gegevens kan 
gebruiken om statistieken over de visserij 
te verstrekken.

Bureau voor de statistiek van de Europese 
Unie (Eurostat), dat de gegevens kan 
gebruiken om statistieken over de visserij 
te verstrekken.

Or. en

Amendement 174
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 bis) Om het gemeenschappelijk 
gebruik van de kennis over het mariene 
milieu kracht bij te zetten, moeten het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid toegang krijgen tot de door het 
Europees Bureau voor visserijcontrole 
verzamelde gegevens. Een nauwere 
samenwerking tussen de verschillende 
agentschappen en bureaus kan namelijk 
leiden tot een beter inzicht in 
onderwerpen die aan het algemene 
maritieme beleid raken en tevens het 
beheer van de Europese maritieme ruimte 
verbeteren. De Commissie moet de taak op 
zich nemen om een 
samenwerkingsprotocol voor de 
agentschappen en bureaus op te stellen 
dat als kader voor hun samenwerking kan 
dienen.

Or. fr

Amendement 175
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Overweging 63 – streepje 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische vereisten en 
kenmerken van elektronische 
toezichtapparatuur, zoals CCTV-systemen 
indien deze vrijwillig of verplicht zijn 
geïnstalleerd, en prikkels voor vrijwillige 
installatie ervan.

Or. es

Motivering

De medewetgevers moeten op deze terreinen hun bevoegdheden behouden door middel van 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 176
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 64 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische vereisten en 
kenmerken van elektronische 
toezichtapparatuur, zoals CCTV;

Schrappen

Or. es

Amendement 177
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Overweging 64 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische vereisten en 
kenmerken van elektronische 
toezichtapparatuur, zoals CCTV;

– de technische vereisten en 
kenmerken van elektronische 
toezichtapparatuur;

Or. it
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Amendement 178
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Overweging 64 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische vereisten en 
kenmerken van elektronische 
toezichtapparatuur, zoals CCTV;

– de technische vereisten en 
kenmerken van toezichtapparatuur;

Or. fr

Amendement 179
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 64 – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische kenmerken en 
eigenschappen van apparatuur voor 
continue monitoring van het 
motorvermogen;

Schrappen

Or. it

Amendement 180
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 64 – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische kenmerken en 
eigenschappen van apparatuur voor 
continue monitoring van het 
motorvermogen;

– de technische kenmerken en 
eigenschappen van apparatuur voor 
continue monitoring van het 
motorvermogen, voor de vaartuigen 
waarvoor deze eis geldt;
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Or. es

Amendement 181
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 64 – streepje 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het registratie- of 
vergunningensysteem, de monitoring van 
vaartuigen en de controle van vistuig voor 
bepaalde recreatievisserij;

– het registratie- of 
vergunningensysteem, de monitoring van 
vaartuigen en de controle van vistuig voor 
de recreatievisserij;

Or. en

Amendement 182
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75 bis) Om het risico dat 
visserijproducten die onder preferentiële 
voorwaarden in de Unie worden 
ingevoerd uit derde landen die als 
mogelijk niet-meewerkende derde landen 
zijn aangemerkt en afkomstig zijn van 
IOO-visserij, tot een minimum te 
beperken, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen alle vormen van 
preferentiële tariefbehandeling van 
visserijproducten die zijn gevangen door 
visserijvaartuigen die de vlag van deze 
landen voeren, op te schorten. De 
opschortingsperiode moet eindigen 
wanneer de Commissie van mening is dat 
deze landen hun verplichtingen krachtens 
internationaal recht nakomen wat betreft 
de te ondernemen actie om IOO-visserij te 
voorkomen, te ontmoedigen en te 
beëindigen.
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Or. it

Amendement 183
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75 bis) Met het oog op samenhang 
tussen het handelsbeleid en het 
visserijbeleid van de Europese Unie 
moeten de handelsregelingen tussen de 
Unie en derde landen een 
vrijwaringsclausule bevatten die voorziet 
in een tijdelijke opschorting van de 
preferentiële tarieven voor visserij- en 
aquacultuurproducten wanneer, al dan 
niet van tevoren, is vastgesteld dat het 
derde land niet wil meewerken aan de 
bestrijding van IOO-visserij.

Or. fr

Amendement 184
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1(nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 2 – lid 1

Huidige tekst Amendement

(-1) In artikel 2 wordt lid 1 als volgt 
gewijzigd:

1. Deze verordening geldt voor alle 
onder het gemeenschappelijk 
visserijbeleid vallende activiteiten die op 
het grondgebied van de lidstaten of in de 
communautaire wateren, door 
communautaire vissersvaartuigen of, 
onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de 

“1. Deze verordening eerbiedigt en 
doet geen afbreuk aan de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de lidstaten 
om toe te zien op de naleving van de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
op hun grondgebied of in de 
communautaire wateren door 
communautaire vissersvaartuigen of, 
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vlaggenlidstaat, door onderdanen van de 
lidstaten worden uitgevoerd.

onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de 
vlaggenlidstaat, door onderdanen van de 
lidstaten. ”

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 185
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “2. “regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid”: 
juridisch bindende handelingen van de 
Unie, met inbegrip van door de Unie 
gesloten internationale overeenkomsten 
met betrekking tot de instandhouding, het 
beheer en de exploitatie van biologische 
rijkdommen van de zee, tot de aquacultuur 
en tot de verwerking, het vervoer en de 
afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten;”

2. “2. “regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid” van de 
Unie, met inbegrip van door de Unie 
gesloten internationale overeenkomsten 
met betrekking tot de instandhouding, het 
beheer en de exploitatie van biologische 
rijkdommen van de zee, tot de aquacultuur 
en tot de verwerking, het vervoer en de 
afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten;”

Or. fr

Amendement 186
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Bestaande tekst Amendement

(b bis) punt 3 wordt vervangen door:
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3. “controle”: toezicht en bewaking; “3. “controle”: toezicht en bewaking 
van de visserijactiviteiten en van de 
distributie- en commerciële activiteiten in 
de hele marktketen;”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 187
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Bestaande tekst Amendement

(b bis) punt 3 wordt vervangen door:
3. „controle”: toezicht en bewaking; “3. “controle”: toezicht en bewaking 

van alle visserij- en 
aquacultuuractiviteiten, markten en 
veilingen; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 188
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 4

Bestaande tekst Amendement

(b bis) punt 4 wordt vervangen door:
4. „inspectie”: elke verificatie die 
functionarissen uitvoeren om na te gaan of 
de regels van het gemeenschappelijk 

“4. “inspectie”: elke verificatie die 
functionarissen ter plaatse uitvoeren om na 
te gaan of de regels van het 
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visserijbeleid worden nageleefd en 
waarvan de resultaten in een 
inspectieverslag worden neergelegd;

gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
nageleefd en waarvan de resultaten in een 
inspectieverslag worden neergelegd; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 189
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5

Bestaande tekst Amendement

(b bis) punt 5 wordt vervangen door:
5. „bewaking”: observatie van 
visserijactiviteiten op basis van 
waarnemingen door inspectievaartuigen of 
officiële vliegtuigen en technische 
constaterings- en identificatiemethoden;

“5. “bewaking”: observatie door 
functionarissen van visserijactiviteiten op 
basis van waarnemingen door 
inspectievaartuigen, officiële vliegtuigen 
en voertuigen of andere middelen, 
waaronder technische constaterings- en 
identificatiemethoden; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Motivering

De bewaking kan met behulp van andere middelen worden uitgevoerd, zoals drones, masten 
aan de kust en voertuigen die zijn uitgerust met radarapparatuur en bewakingscamera’s.

Amendement 190
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 6
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Bestaande tekst Amendement

(b ter) punt 6 wordt vervangen door:
6. „functionaris”: een persoon die 
door een nationale autoriteit, de Commissie 
of het Communautair Bureau voor 
visserijcontrole is gemachtigd om een 
inspectie uit te voeren;

“6. “functionaris”: een persoon die 
door een nationale autoriteit voor 
visserijcontrole, de Commissie of het 
Europees Bureau voor visserijcontrole is 
gemachtigd om een inspectie uit te voeren; 
”
(In de gehele tekst moet “Communautair 
Bureau voor visserijcontrole” worden 
gewijzigd in “Europees Bureau voor 
visserijcontrole”. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 191
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7

Bestaande tekst Amendement

(b quater) punt 7 wordt vervangen 
door:

7. „inspecteurs van de Unie”: 
functionarissen van een lidstaat, de 
Commissie of een door de Commissie 
aangewezen instantie, waarvan de namen 
zijn opgenomen in de overeenkomstig 
artikel 79 opgestelde lijst;

“7. “inspecteurs van de Unie”: 
functionarissen van een lidstaat, de 
Commissie of het Europees Bureau voor 
visserijcontrole, waarvan de namen zijn 
opgenomen in de overeenkomstig 
artikel 79 opgestelde lijst; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)
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Amendement 192
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11

Bestaande tekst Amendement

(c bis) punt 11 wordt vervangen door:
11. „automatisch identificatiesysteem”: 
een autonoom en permanent 
vaartuigidentificatie- en volgsysteem 
waarmee vaartuigen elektronisch met 
andere vaartuigen in de buurt en met de 
autoriteiten aan wal vaartuiggegevens, o.m. 
over de identificatie, de positie, de koers en 
de snelheid, kunnen uitwisselen;

“11. “automatisch identificatiesysteem”: 
een autonoom en permanent 
vaartuigidentificatie- en volgsysteem 
waarmee vaartuigen elektronisch met 
andere vaartuigen in de buurt en met de 
autoriteiten aan wal vaartuiggegevens, o.m. 
over de identificatie, de positie, de koers, 
de snelheid, de activiteit, de haven van 
vertrek, de vertrekdatum, de haven van 
bestemming en de geschatte datum van 
aankomst in de haven van bestemming, 
kunnen uitwisselen; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 193
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) punt 14 wordt vervangen door: Schrappen
“14. “voor de visserij beperkt gebied”” 
een marien gebied waar tijdelijk of 
permanent in beperkte mate of helemaal 
niet mag worden gevist;”

Or. pt
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Amendement 194
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 15

Bestaande tekst Amendement

(e bis) punt 15 wordt vervangen door:
15. „visserijcontrolecentrum”: een 
operationeel centrum dat door een 
vlaggenlidstaat is opgericht en dat beschikt 
over computerapparatuur en -
programmatuur waarmee gegevens 
automatisch kunnen worden ontvangen, 
verwerkt en elektronisch worden 
doorgestuurd;

“15. “visserijcontrolecentrum”: een 
operationeel centrum dat door een 
vlaggenlidstaat is opgericht en dat beschikt 
over computerapparatuur en -
programmatuur waarmee gegevens 
automatisch kunnen worden ontvangen, 
verwerkt, geanalyseerd, gecontroleerd en 
gemonitord en elektronisch kunnen 
worden doorgestuurd;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 195
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter f
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. “partij”: een serie van eenheden 
visserij- of aquacultuurproducten;

20. “partij”: een bepaalde hoeveelheid 
visserij- en aquacultuurproducten van een 
bepaalde soort en met dezelfde afkomst. 
Voor de visserijproducten met GN-codes 
16.04 en 16.05 wordt verwezen naar de 
definitie van “partij” in Richtlijn 
2011/91/EU;

Or. it



PE650.701v02-00 76/177 AM\1205706NL.docx

NL

Motivering

De vereisten zijn niet van toepassing op verwerkte visserijproducten en het is dan ook 
noodzakelijk om de juiste definitie toe te passen die ook voor andere levensmiddelen geldt.

Amendement 196
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter f
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. “partij”: een serie van eenheden 
visserij- of aquacultuurproducten;

20. “partij”: een verzameling 
verkoopeenheden van visserij- of 
aquacultuurproducten die onder vrijwel 
identieke omstandigheden zijn 
geproduceerd, vervaardigd of verpakt;”

Or. es

Motivering

De definitie van “partij” uit artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2011/91/EU met betrekking tot de 
aanduiding die het mogelijk maakt de partij waartoe een levensmiddel behoort te 
identificeren, moet worden gehandhaafd.

Amendement 197
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter f
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. “partij”: een serie van eenheden 
visserij- of aquacultuurproducten;

20. “partij”: een bepaalde hoeveelheid 
visserij- of aquacultuurproducten van een 
bepaalde soort en met dezelfde afkomst;

Or. es
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Amendement 198
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter f bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 21

Bestaande tekst Amendement

f bis) punt 21 wordt vervangen door:
21. “verwerking”: het proces waarbij 
het product zijn aanbiedingsvorm krijgt. 
Dit proces omvat het fileren, verpakken, 
inblikken, invriezen, roken, zouten, koken, 
pekelen, drogen of op andere wijze voor de 
markt klaarmaken van vis;

“21. “verwerking”: het proces waarbij 
visserij- of aquacultuurproducten hun 
aanbiedingsvorm krijgen. Dit proces omvat 
het van ingewanden ontdoen, allerlei 
vormen van snijden, fileren, verpakken, 
inblikken, koelen, invriezen, roken, zouten, 
koken, pekelen, drogen of op andere wijze 
voor de markt klaarmaken van visserij- en 
aquacultuurproducten;”

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Amendement 199
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter f bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 21

Bestaande tekst Amendement

(f bis) punt 21 wordt vervangen door:
21. „verwerking”: het proces waarbij 
het product zijn aanbiedingsvorm krijgt. 
Dit proces omvat het fileren, verpakken, 
inblikken, invriezen, roken, zouten, koken, 
pekelen, drogen of op andere wijze voor de 
markt klaarmaken van vis;

“21. “verwerking”: het proces waarbij 
het visserij- of aquacultuurproduct zijn 
aanbiedingsvorm krijgt. Dit proces omvat 
het van ingewanden ontdoen, allerlei 
vormen van snijden, fileren, verpakken, 
inblikken, invriezen, roken, zouten, koken, 
pekelen, drogen of op andere wijze voor de 
markt klaarmaken van visserij- en 
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aquacultuurproducten; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Amendement 200
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter h
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) punt 23 wordt geschrapt. Schrappen

Or. pt

Amendement 201
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter i bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“28 bis. “chartervaartuig voor de 
recreatievisserij”: een boot of vaartuig 
met kapitein waarop passagiers mee op 
zee worden genomen om aan 
recreatievisserij te doen;”

Or. es

Amendement 202
Niclas Herbst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter i bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“28 bis. “chartervaartuig voor de 
recreatievisserij”: een boot of vaartuig 
met kapitein waarop passagiers tegen 
betaling mee op zee worden genomen om 
aan recreatievisserij te doen;”

Or. en

Amendement 203
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter i bis (nieuw)Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“28 bis. “dienstvaartuig”: een 
vaartuig dat door een onderneming wordt 
geëxploiteerd en dat diensten aanbiedt, 
met inbegrip van het verstrekken van 
visuitrusting, vervoer en begeleiding, voor 
de recreatievisserij op soorten die onder 
specifieke instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie vallen.”

Or. en

Amendement 204
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter i ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“28 ter. “vissersvaartuigen met 
aanvullende activiteiten op het gebied van 
recreatievisserij”: een boot of 
vissersvaartuig met kapitein waarop 
passagiers mee op zee worden genomen 
om aan recreatievisserij te doen, als 
activiteit in aanvulling op de 
hoofdactiviteit;”´

Or. es

Amendement 205
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter i ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“28 ter. “visserijtoerisme”: een 
commerciële visserijactiviteit die door 
commerciële vissers als aanvullende 
activiteit op hun reguliere activiteiten 
wordt uitgeoefend, of als een op zichzelf 
staande commerciële toeristische activiteit 
die parallel aan de commerciële 
visserijactiviteit wordt uitgeoefend. Het is 
van belang een duidelijk onderscheid te 
maken tussen chartervaartuigen voor de 
recreatievisserij enerzijds en 
visserijtoerisme dat door commerciële 
vissers wordt uitgeoefend anderzijds.” 
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Or. en

Amendement 206
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“34 bis. “kleinschalige kustvloot”: 
vissersvaartuigen die over ten minste drie 
van de volgende vijf kenmerken 
beschikken:
(a) lengte over alles van minder dan 
12 meter;
(b) uitsluitend actief in de territoriale 
wateren van de vlaggenlidstaat;
(c) visreizen van minder dan 24 uur, 
vanaf het tijdstip van vertrek uit de haven 
tot het tijdstip van terugkeer naar de 
haven;
(d) een bemanning van maximaal vier 
personen;
(e) maakt gebruik van selectief vistuig 
met beperkte milieueffecten.”

Or. es

Motivering

Het wordt passend geacht in de visserijcontroleverordening een definitie bestaande uit 
meerdere criteria van “kleinschalige kustvloot” op te nemen die beter aansluit op de situatie 
in de sector en de geldende regelgeving in het kader van de Internationale Commissie voor de 
instandhouding van de tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan.

Amendement 207
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“34 bis. “traceerbaarheid”: het 
systematische vermogen om tijdens alle 
etappes van productie, verwerking en 
distributie een deel of alle informatie met 
betrekking tot een levensmiddel te kunnen 
vinden en volgen door middel van 
geregistreerde identificatienummers en 
etiketten.”

Or. es

Amendement 208
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“34 bis. “traceerbaarheid”: 
mogelijkheid om een levensmiddel, 
diervoeder, voedselproducerend dier of 
stof die bestemd is om in een levensmiddel 
of diervoeder te worden verwerkt of 
waarvan kan worden verwacht dat zij 
daarin wordt verwerkt, door alle stadia 
van de productie, verwerking en 
distributie te traceren en te volgen;”

Or. en
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Motivering

De officiële definitie van het begrip is overgenomen uit Verordening nr. 178/2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

Amendement 209
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“34 bis. “rechtstreekse verkoop”: de 
verkoop van verse of bewerkte visserij- en 
aquacultuurproducten door de producent 
of een door hem gemachtigde natuurlijke 
persoon aan de eindverbruiker, op welke 
plaats dan ook, ook in de vorm van 
ambulante handel, maar zonder 
tussenpersonen.”

Or. it

Amendement 210
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“34 bis. “kwetsbare soort”: soort als 
bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) 
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2019/1241;”

Or. it

Amendement 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k ter) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“34 ter. “visserijactiviteiten zonder 
vaartuig”: het verrichten van 
visserijactiviteiten zonder gebruik te 
maken van een vissersvaartuig, zoals het 
geval is bij schelpdiervisserij, visserij met 
staande netten en ijsvissen.”

Or. es

Motivering

Het wordt passend geacht in de visserijcontroleverordening een definitie op te nemen van 
“visserij zonder vaartuig”, een begrip dat reeds is gebruikt tijdens de interinstitutionele 
onderhandelingen over de verordening inzake het nieuwe Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij.

Amendement 212
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k ter) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
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“34 ter. “kwetsbaar habitat”: habitat zoals 
bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) 
2019/1241;”

Or. it

Amendement 213
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter k quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k quater) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
“34 quater. “rechtstreekse verkoop”: de 
verkoop van visserij- en 
aquacultuurproducten, vers of bewerkt, 
door de producent of een door hem 
gemachtigde natuurlijke persoon, op elke 
plaats, ook in de vorm van ambulante 
handel, maar zonder tussenpersonen, aan 
de eindverbruiker;”

Or. it

Motivering

Momenteel is een dergelijke definitie noch in de GVB-verordening noch in de 
controleverordening opgenomen. Dit vacuüm kan de harmonisering van het Europese kader 
aantasten en lacunes in de regelgeving veroorzaken die op hun beurt leiden tot een moeilijke 
en vaak onvolledige toepassing van de Europese visserijregels (zoals die inzake de controle 
op de visserij).

Amendement 214
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vlaggenlidstaat schorst tijdelijk 
de visvergunning van een vaartuig dat door 
die lidstaat tijdelijk is stilgelegd of 
waarvan de vismachtiging is geschorst 
overeenkomstig artikel 91 ter.

3. De vlaggenlidstaat schorst tijdelijk 
de visvergunning van een vaartuig dat door 
die lidstaat tijdelijk is stilgelegd of 
waarvan de vismachtiging is geschorst 
overeenkomstig artikel 91 ter. Tijdens de 
duur van de schorsing mogen het vaartuig 
of de vergunning niet worden verkocht, 
verhuurd of overgedragen.

Or. en

Amendement 215
Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vlaggenlidstaat schorst tijdelijk 
de visvergunning van een vaartuig dat door 
die lidstaat tijdelijk is stilgelegd of 
waarvan de vismachtiging is geschorst 
overeenkomstig artikel 91 ter.

3. De vlaggenlidstaat schorst tijdelijk 
de visvergunning van de eigenaar of reder 
van een vaartuig dan wel die van een 
vaartuig zelf dat door die lidstaat tijdelijk is 
stilgelegd of waarvan de vismachtiging is 
geschorst overeenkomstig artikel 91 ter, en 
meldt deze tijdelijke schorsing 
onmiddellijk aan het Europees Bureau 
voor visserijcontrole.

Or. pt

Motivering

Sommige lidstaten verlenen de visvergunning aan het vaartuig, andere aan de eigenaar en/of 
de reder. Daarom is het belangrijk een onderscheid te maken.

Amendement 216
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De vlaggenlidstaat trekt permanent 
de visvergunning in van een vaartuig 
waarvoor een maatregel tot aanpassing van 
de vangstcapaciteit geldt als bedoeld in 
artikel 22 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 of waarvan de vismachtiging 
is ingetrokken overeenkomstig 
artikel 91 ter.

4. De vlaggenlidstaat trekt permanent 
de visvergunning in van de eigenaar of 
reder van een vaartuig dan wel die van een 
vaartuig zelf waarvoor een maatregel tot 
aanpassing van de vangstcapaciteit geldt 
als bedoeld in artikel 22 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 of waarvan de 
vismachtiging is ingetrokken 
overeenkomstig artikel 91 ter, en meldt 
deze permanente intrekking onmiddellijk 
aan het Europees Bureau voor 
visserijcontrole.

Or. pt

Motivering

Sommige lidstaten verlenen de visvergunning aan het vaartuig, andere aan de eigenaar en/of 
de reder. Daarom is het belangrijk een onderscheid te maken.

Amendement 217
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen regels vaststellen 
inzake de geldigheid van door de 
vlaggenlidstaat afgegeven 
visvergunningen en de 
minimuminformatie die daarin moet 
worden vermeld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

5. De bepalingen ter uitvoering van 
dit artikel worden volgens de in 
artikel 119, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.
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Or. pt

Amendement 218
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen regels vaststellen 
inzake de geldigheid van door de 
vlaggenlidstaat afgegeven 
vismachtigingen en de 
minimuminformatie die daarin moet 
worden vermeld. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

5. De bepalingen ter uitvoering van 
dit artikel worden vastgesteld volgens de 
in artikel 119, lid 2, bedoelde procedure.

Or. pt

Amendement 219
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het volgende lid 6 wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die voorzien in afwijkingen van de 
verplichting om vismachtigingen te 
verkrijgen voor Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 
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10 meter. ”

Or. pt

Amendement 220
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het volgende lid 6 wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die voorzien in afwijkingen van de 
verplichting om vismachtigingen te 
verkrijgen voor Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 10 
meter.”

Or. it

Amendement 221
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die voorzien in afwijkingen van de 
verplichting om vismachtigingen te 
verkrijgen voor Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 10 

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die voorzien in afwijkingen van de 
verplichting om vismachtigingen te 
verkrijgen voor Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 12 
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meter. meter.

Or. es

Motivering

Ten gunste van de samenhang en systematiek, wordt het passend geacht het criterium van een 
lengte van 12 meter horizontaal toe te passen.

Amendement 222
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 2 wordt als volgt vervangen: Schrappen
“2. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen regels vaststellen 
betreffende:
(a) de markering en identificatie van 
vaartuigen;
(b) de verplicht aan boord aanwezige 
documenten voor de identificatie van het 
vaartuig;
(c) de markering en identificatie van 
sloepen en visaantrekkende 
voorzieningen;
(d) de markering en identificatie van 
vistuig;
(e) de etiketten voor de markering van 
vistuig;
(f) de markering van boeien en het 
uitzetten van touwen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.”

Or. pt
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Amendement 223
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd:
2 bis. De bepalingen ter uitvoering van 
dit artikel worden volgens de in 
artikel 119, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Or. pt

Amendement 224
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten passen 
satellietvolgsystemen voor vaartuigen toe 
om doeltreffend toezicht te houden op de 
positie en bewegingen van de 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren, 
ongeacht waar die vaartuigen zich 
bevinden, en van de vissersvaartuigen in de 
wateren van de lidstaten, door 
positiegegevens van vaartuigen te 
verzamelen en te analyseren. Elke 
vlaggenlidstaat zorgt ervoor dat de 
nauwkeurigheid van de positiegegevens 
van vaartuigen voortdurend en 
systematisch wordt gevolgd en 
gecontroleerd.

1. De lidstaten passen 
satellietvolgsystemen voor vaartuigen toe 
om toezicht te houden op de positie en 
bewegingen van de vissersvaartuigen die 
hun vlag voeren, ongeacht waar die 
vaartuigen zich bevinden, en van de 
vissersvaartuigen in hun wateren. De 
vlaggenlidstaten verzamelen 
positiegegevens van vaartuigen en 
controleren constant en systematisch of 
deze gegevens waarheidsgetrouw zijn.



PE650.701v02-00 92/177 AM\1205706NL.docx

NL

Or. es

Motivering

Dit artikel dient duidelijker te worden geformuleerd.

Amendement 225
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten passen 
satellietvolgsystemen voor vaartuigen toe 
om doeltreffend toezicht te houden op de 
positie en bewegingen van de 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren, 
ongeacht waar die vaartuigen zich 
bevinden, en van de vissersvaartuigen in de 
wateren van de lidstaten, door 
positiegegevens van vaartuigen te 
verzamelen en te analyseren. Elke 
vlaggenlidstaat zorgt ervoor dat de 
nauwkeurigheid van de positiegegevens 
van vaartuigen voortdurend en 
systematisch wordt gevolgd en 
gecontroleerd.

1. De lidstaten passen 
satellietvolgsystemen voor vaartuigen toe 
om doeltreffend toezicht te houden op de 
positie en bewegingen van 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren en 
vissen op soorten die onder de 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
vallen, ongeacht waar die vaartuigen zich 
bevinden, en van de vissersvaartuigen in de 
wateren van de lidstaten, door 
positiegegevens van vaartuigen te 
verzamelen en te analyseren. Elke 
vlaggenlidstaat zorgt ervoor dat de 
nauwkeurigheid van de positiegegevens 
van vaartuigen voortdurend en 
systematisch wordt gevolgd en 
gecontroleerd.

Or. en

Amendement 226
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Unievissersvaartuigen met een lengte van 
15 meter of meer hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. De toezending van 
gegevens moet plaatsvinden vanaf 
apparaten met automatische instellingen 
en mag niet leiden tot onderbrekingen in 
de visserijactiviteiten van de 
marktdeelnemer.

Or. it

Motivering

Als het met behulp van nieuwe technologieën mogelijk is om gegevens automatisch te 
verzenden zonder dat de werkzaamheden van de marktdeelnemer worden onderbroken of 
belemmerd, moeten de gegevens op regelmatige basis worden toegezonden.

Amendement 227
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Voor vissersvaartuigen 
met een lengte over alles van minder dan 
12 meter zijn aan de installatie van het in 
dit lid bedoelde toestel geen nieuwe of 
hogere kosten voor de marktdeelnemers 
verbonden.
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Or. it

Motivering

De introductie van een volgsysteem voor vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 
12 meter is een nieuwe verplichting bovenop de bestaande bepalingen. Daarom wordt 
financiële steun in dit verband beschouwd als onmisbaar, mede gelet op de geringe 
economische omvang van de bedrijven.

Amendement 228
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek, namelijk vrijwel in 
real time, doorgestuurde positiegegevens, 
waarbij het mogelijk moet zijn deze 
gegevens om de tien minuten door te 
sturen.

Or. en

Motivering

De vooruitgang in de technologie maakt het mogelijk om vissersvaartuigen uit te rusten met 
volgapparatuur die gegevens vrijwel in real time kan doorsturen; het interval van tien 
minuten is bedoeld om de communicatiekosten te verlagen.

Amendement 229
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Unievissersvaartuigen die vissen op 
soorten die onder de 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
vallen, hebben een volledig functionerend 
toestel aan boord waarmee het vaartuig 
automatisch door het volgsysteem voor 
vaartuigen kan worden gelokaliseerd en 
geïdentificeerd aan de hand van periodiek 
doorgestuurde positiegegevens.

Or. en

Amendement 230
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
 Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 meter of meer hebben een 
volledig functionerend toestel aan boord 
waarmee het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Or. pt

Amendement 231
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek, maar maximaal eens 
per uur, doorgestuurde positiegegevens.

Or. it

Motivering

Er moet een tijdslimiet worden ingesteld om meer rechtszekerheid te bieden.

Amendement 232
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unievissersvaartuigen hebben een volledig 
functionerend toestel aan boord waarmee 
het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Unievissersvaartuigen waarvoor deze eis 
geldt, hebben een toestel aan boord 
waarmee het vaartuig automatisch door het 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van doorgestuurde positiegegevens.

Or. es

Motivering

Samenhang met de hieropvolgende amendementen.

Amendement 233
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgsysteem voor vaartuigen biedt het 
in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 
vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een satellietverbinding of een terrestrisch 
mobiel netwerk wanneer het vaartuig zich 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk bevindt.

Het volgsysteem voor vaartuigen biedt het 
in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 
vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een satellietverbinding of een terrestrisch 
mobiel netwerk wanneer het vaartuig zich 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk bevindt, of via een andere 
technologie die beschikbaar is voor de 
totstandbrenging van een verbinding voor 
de communicatie van gegevens en die een 
veilige en snelle doorgifte mogelijk maakt.

Or. en

Motivering

De toepassing van nieuwe technologieën die reeds beschikbaar zijn of worden ontwikkeld 
voor volgsystemen voor vaartuigen moet in aanmerking worden genomen; alle oplossingen 
moeten een veilige en snelle doorgifte waarborgen.

Amendement 234
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgsysteem voor vaartuigen biedt het 
in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 

Het volgsysteem voor vaartuigen die vissen 
op soorten die onder de 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
vallen, biedt het in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
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vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een satellietverbinding of een terrestrisch 
mobiel netwerk wanneer het vaartuig zich 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk bevindt.

vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 
vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een satellietverbinding of een terrestrisch 
mobiel netwerk wanneer het vaartuig zich 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk bevindt.

Or. en

Amendement 235
Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgsysteem voor vaartuigen biedt het 
in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 
vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een satellietverbinding of een terrestrisch 
mobiel netwerk wanneer het vaartuig zich 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk bevindt.

Het volgsysteem voor vaartuigen biedt het 
in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 
vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een beschikbare technologie die geschikt 
is voor de veilige en snelle doorgifte en 
communicatie van gegevens.

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk geen beperkingen te stellen aan de gebruikte technologie. Er moet een 
technologie worden gebruikt die op een bepaald moment beschikbaar is en een veilige 
doorgifte en snelle communicatie garandeert.

Amendement 236
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgsysteem voor vaartuigen biedt het 
in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 
vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een satellietverbinding of een terrestrisch 
mobiel netwerk wanneer het vaartuig zich 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk bevindt.

Het volgsysteem voor vaartuigen biedt het 
in artikel 9 bis bedoelde 
visserijcontrolecentrum van de 
vlaggenlidstaat voorts de mogelijkheid het 
vissersvaartuig te allen tijde te bevragen. 
Het doorsturen van positiegegevens van 
vaartuigen en de bevraging geschieden via 
een technologie die geschikt is voor de 
veilige en snelle doorgifte en 
communicatie van gegevens.

Or. pt

Amendement 237
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van lid 2 van dit 
artikel en onverminderd de bijzondere 
bepalingen van een overeenkomstig de 
artikelen 9 en 10 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 goedgekeurd 
meerjarenplan, kunnen de lidstaten 
vaartuigen met een lengte over alles van 
minder dan 12 m uitsluiten van de 
verplichting om het in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde toestel aan boord te 
hebben geïnstalleerd.

Or. bg

Amendement 238
Elżbieta Rafalska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door 
een volgsysteem voor vaartuigen kan 
worden gelokaliseerd en geïdentificeerd 
aan de hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich 
niet binnen het bereik van een mobiel 
netwerk bevindt, worden de 
positiegegevens van het vaartuig 
gedurende die periode geregistreerd en 
worden zij doorgestuurd zodra het 
vaartuig binnen het bereik van een 
dergelijk netwerk komt en uiterlijk voor 
het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 en om te 
garanderen dat vaartuigen met een lengte 
van minder dan 12 meter voldoende 
worden gecontroleerd, moeten de lidstaten 
op de activiteiten van die vaartuigen 
toezicht houden aan de hand van een 
steekproefplan.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst)

Or. en

Motivering

Voor kleine vissersvaartuigen zou de verplichting een visserijlogboek bij te houden of een 
elektronische aangifte van aanlanding in te vullen, in verhouding tot hun vangstcapaciteit een 
buitensporige last vormen.

Amendement 239
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 3. Kapiteins van 



AM\1205706NL.docx 101/177 PE650.701v02-00

NL

kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich 
niet binnen het bereik van een mobiel 
netwerk bevindt, worden de 
positiegegevens van het vaartuig 
gedurende die periode geregistreerd en 
worden zij doorgestuurd zodra het 
vaartuig binnen het bereik van een 
dergelijk netwerk komt en uiterlijk voor 
het in de haven binnenloopt.

Unievissersvaartuigen met een lengte van 
minder dan 12 meter over alles mogen 
desgewenst een mobiel toestel aan boord 
hebben waarmee het vaartuig automatisch 
door een volgsysteem voor vaartuigen kan 
worden gelokaliseerd en geïdentificeerd 
aan de hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens.

Or. pt

Amendement 240
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 15 meter over 
alles ervoor kiezen een mobiel toestel aan 
boord te hebben waarmee het vaartuig 
automatisch door een volgsysteem voor 
vaartuigen kan worden gelokaliseerd en 
geïdentificeerd aan de hand van periodiek 
doorgestuurde positiegegevens. Indien het 
toestel zich niet binnen het bereik van een 
mobiel netwerk bevindt, worden de 
positiegegevens van het vaartuig 
gedurende die periode geregistreerd en 
worden zij doorgestuurd zodra het vaartuig 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk komt en uiterlijk voor het in de 
haven binnenloopt. De aankoop- en 
beheerslasten van dit toestel mogen geen 
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nieuwe of hogere kosten met zich 
meebrengen voor de visserijbedrijven.

Or. it

Motivering

De introductie van een controlesysteem voor vaartuigen met een lengte van minder dan 
15 meter is een nieuwe verplichting. Daarom moet worden uitgesloten dat de bedrijven 
aanlopen tegen nieuwe of hogere kosten en moet de verlening van financiële steun uit het 
EFMZV in dit verband worden gestimuleerd.

Amendement 241
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door 
een volgsysteem voor vaartuigen kan 
worden gelokaliseerd en geïdentificeerd 
aan de hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich 
niet binnen het bereik van een mobiel 
netwerk bevindt, worden de 
positiegegevens van het vaartuig 
gedurende die periode geregistreerd en 
worden zij doorgestuurd zodra het 
vaartuig binnen het bereik van een 
dergelijk netwerk komt en uiterlijk voor 
het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 kan een 
lidstaat vissersvaartuigen met een lengte 
van minder dan 12 m over alles die zijn 
vlag voeren, vrijstellen van de verplichting 
dat zij zijn uitgerust met een volgsysteem 
voor vaartuigen indien zij:

(a) uitsluitend actief zijn in de 
territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat; 
en
(b) nooit meer dan 24 uur op zee 
blijven tussen het tijdstip van vertrek uit 
de haven en het tijdstip van terugkeer 
naar de haven.
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Or. en

Motivering

De verplichting tot het met volgsystemen uitrusten van vaartuigen zou niet van toepassing 
moeten zijn op voor de kleinschalige visserij bestemde vissersvaartuigen met een lengte van 
minder dan 12 m die uitsluitend actief zijn in de territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat en 
nooit meer dan 24 uur op zee blijven. In de meeste gevallen kunnen die vissersvaartuigen op 
zee ook visueel worden gevolgd. De verplichting om die vaartuigen uit te rusten met 
volgsystemen zou voor de vissers en de betreffende lidstaten een buitensporige financiële en 
administratieve last met zich meebrengen.

Amendement 242
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles, zonder nieuwe of hogere kosten die 
ten laste komen van de visserijbedrijven, 
een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek, maar maximaal eens 
per uur, doorgestuurde positiegegevens. 
Indien het toestel zich niet binnen het 
bereik van een mobiel netwerk bevindt, 
worden de positiegegevens van het 
vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

Or. it
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Amendement 243
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek, namelijk vrijwel in 
real time, doorgestuurde positiegegevens, 
waarbij het mogelijk moet zijn deze 
gegevens om de tien minuten door te 
sturen. Indien het toestel zich niet binnen 
het bereik van een communicatienetwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
wanneer het in de haven binnenloopt.

Or. en

Motivering

De vooruitgang in de technologie maakt het mogelijk om vissersvaartuigen uit te rusten met 
volgapparatuur die gegevens vrijwel in real time kan doorsturen; het interval van tien 
minuten is bedoeld om de communicatiekosten te verlagen.

Amendement 244
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek, namelijk vrijwel in 
real time of maximaal om de tien 
minuten, doorgestuurde positiegegevens. 
Indien het toestel zich niet binnen het 
bereik van een communicatienetwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

Or. es

Motivering

Dit amendement wijzigt amendement 21 van het ontwerpverslag.

Amendement 245
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens, zonder dat dit nieuwe of 
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binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

hogere kosten voor het visserijbedrijf met 
zich meebrengt. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

Or. it

Motivering

De introductie van een volgsysteem voor vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 
12 meter is een nieuwe verplichting bovenop de bestaande bepalingen. Daarom wordt 
financiële steun in dit verband beschouwd als onmisbaar, mede gelet op de geringe 
economische omvang van de bedrijven.

Amendement 246
Grace O’Sullivan, Ska Keller, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een volledig functionerend mobiel 
toestel aan boord hebben waarmee het 
vaartuig automatisch door een volgsysteem 
voor vaartuigen kan worden gelokaliseerd 
en geïdentificeerd aan de hand van 
periodiek, namelijk vrijwel in real time of 
maximaal om de tien minuten, 
doorgestuurde positiegegevens. Indien het 
toestel zich niet binnen het bereik van een 
mobiel netwerk bevindt, worden de 
positiegegevens van het vaartuig 
gedurende die periode geregistreerd en 
worden zij doorgestuurd zodra het vaartuig 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk komt.
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Or. en

Motivering

Ongeveer 85 % van alle EU-vaartuigen behoort tot dit vlootsegment en moet worden 
gecontroleerd. Mobiele apparatuur wordt dagelijks gebruikt door de burgers en moet worden 
gebruikt om op kostenefficiënte manier aan dit vereiste te voldoen. Tot slot kunnen de 
positiebepalingen inmiddels met veel kortere intervallen worden doorgegeven dan ten tijde 
van de vaststelling van de controleverordening in 2009 het geval was.

Amendement 247
Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een 
communicatienetwerk bevindt, worden de 
positiegegevens van het vaartuig 
gedurende die periode geregistreerd en 
worden zij doorgestuurd zodra het vaartuig 
binnen het bereik van een dergelijk 
netwerk komt en uiterlijk voor het in de 
haven binnenloopt.

Or. pt

Motivering

Dankzij de technologische ontwikkelingen zijn er goedkope oplossingen voor vrijwel 
onvertraagde datatransmissie voorhanden die aan kleinere vaartuigen kunnen worden 
aangepast. De keuze mag niet tot een bepaalde technologie worden beperkt maar moet 
openblijven voor toekomstige technische innovaties die bevredigende resultaten opleveren 
voor de meeste vaartuigen van de Europese vissersvloot.
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Amendement 248
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 12 meter over 
alles een mobiel toestel aan boord hebben 
waarmee het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van periodiek doorgestuurde 
positiegegevens. Indien het toestel zich niet 
binnen het bereik van een mobiel netwerk 
bevindt, worden de positiegegevens van 
het vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voor het in de haven binnenloopt.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen die 
behoren tot de kleinschalige kustvloot een 
mobiel toestel aan boord hebben waarmee 
het vaartuig automatisch door een 
volgsysteem voor vaartuigen kan worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de 
hand van doorgestuurde positiegegevens. 
Indien het toestel zich niet binnen het 
bereik van een mobiel netwerk bevindt, 
worden de positiegegevens van het 
vaartuig gedurende die periode 
geregistreerd en worden zij doorgestuurd 
zodra het vaartuig binnen het bereik van 
een dergelijk netwerk komt en uiterlijk 
voordat de vangst wordt aangeland.

Or. es

Amendement 249
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat kan Unievissersvaartuigen 
met een lengte van minder dan 12 meter 
over alles die zijn vlag voeren, vrijstellen 
van de verplichting een mobiel toestel aan 
boord te hebben indien zij nooit meer dan 
24 uur op zee blijven tussen het tijdstip 
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van vertrek uit de haven en het tijdstip 
van terugkeer naar de haven.

Or. en

Motivering

In afwijking van de algemene bepaling zijn kleinschalige vissers vrijgesteld wanneer zij 
minder dan 24 uur op zee zijn.

Amendement 250
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van de voorgaande 
artikelen mogen de lidstaten vaartuigen 
die tot de kleinschalige kustvloot behoren 
en visreizen van minder dan 24 uur 
maken, vrijstellen van de eis om een 
volgsysteem aan boord te hebben.

Or. es

Motivering

In bepaalde gevallen vormt de verplichting om een volgsysteem aan boord te hebben voor de 
kleinschalige kustvloot een onevenredige last ten opzichte van hun vangstcapaciteit.

Amendement 251
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. In afwijking van de voorgaande 
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artikelen geldt de eis om een volgsysteem 
aan boord te hebben niet voor vaartuigen 
die alleen actief zijn in de binnenwateren 
van de vlaggenlidstaat en voor natuurlijke 
personen die visserijactiviteiten verrichten 
zonder vaartuig.

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het beginsel van evenredigheid kan het toezicht op de vloot die 
alleen actief is in binnenwateren en op visserij met staande netten worden uitgeoefend vanaf 
land, zonder dat er volgsystemen hoeven te worden geïnstalleerd.

Amendement 252
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een Unievissersvaartuig 
zich in de wateren van een andere lidstaat 
bevindt, stelt de vlaggenlidstaat de 
positiegegevens van dat vaartuig ter 
beschikking door ze automatisch door te 
sturen naar het visserijcontrolecentrum van 
de kustlidstaten. De positiegegevens van 
het vaartuig worden ook ter beschikking 
gesteld van de lidstaat in de haven waarvan 
het vissersvaartuig wellicht zijn vangsten 
zal aanlanden of in de wateren waarvan het 
vissersvaartuig wellicht zijn 
visserijactiviteiten zal voortzetten.

4. Wanneer een Unievissersvaartuig 
zich in de wateren van een andere lidstaat 
bevindt, stelt de vlaggenlidstaat de 
positiegegevens van dat vaartuig ter 
beschikking door ze automatisch door te 
sturen naar het visserijcontrolecentrum van 
de kustlidstaten. De positiegegevens van 
het vaartuig worden door middel van 
automatische doorgifte ook ter 
beschikking gesteld van het 
visserijcontrolecentrum van de lidstaat in 
de haven waarvan het vissersvaartuig 
wellicht zijn vangsten zal aanlanden of in 
de wateren waarvan het vissersvaartuig 
wellicht zijn visserijactiviteiten zal 
voortzetten.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaat van aanlanding of waar de visserijactiviteiten worden 
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voortgezet, ook automatisch toegang heeft tot de positiegegevens van het vaartuig.

Amendement 253
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een Unievissersvaartuig 
zich in de wateren van een andere lidstaat 
bevindt, stelt de vlaggenlidstaat de 
positiegegevens van dat vaartuig ter 
beschikking door ze automatisch door te 
sturen naar het visserijcontrolecentrum van 
de kustlidstaten. De positiegegevens van 
het vaartuig worden ook ter beschikking 
gesteld van de lidstaat in de haven waarvan 
het vissersvaartuig wellicht zijn vangsten 
zal aanlanden of in de wateren waarvan het 
vissersvaartuig wellicht zijn 
visserijactiviteiten zal voortzetten.

4. Wanneer een Unievissersvaartuig 
zich in de wateren van een andere lidstaat 
bevindt, stelt de vlaggenlidstaat de 
positiegegevens van dat vaartuig ter 
beschikking door ze automatisch door te 
sturen naar het visserijcontrolecentrum van 
de kustlidstaten. De positiegegevens van 
het vaartuig gedurende de betrokken 
visreis worden ook ter beschikking gesteld 
van de lidstaat in de haven waarvan het 
vissersvaartuig wellicht zijn vangsten zal 
aanlanden of in de wateren waarvan het 
vissersvaartuig wellicht zijn 
visserijactiviteiten zal voortzetten.

Or. en

Amendement 254
Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als een Unievissersvaartuig actief 
is in de wateren van een derde land of in 
wateren waar de visbestanden door een 
regionale organisatie voor visserijbeheer in 
de zin van artikel 3, lid 1, worden beheerd 
en, als de overeenkomst met dat derde land 

5. Als een Unievissersvaartuig 
visserijactiviteiten en -operaties uitvoert in 
de wateren van een derde land of in 
wateren waar de visbestanden door een 
regionale organisatie voor visserijbeheer in 
de zin van artikel 3, lid 1, worden beheerd 
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of de van toepassing zijnde bepalingen van 
die organisatie daarin voorzien, worden die 
positiegegevens van het vaartuig ook ter 
beschikking gesteld van dat land of die 
organisatie.

en, als de overeenkomst met dat derde land 
of de van toepassing zijnde bepalingen van 
die organisatie daarin voorzien, worden de 
positiegegevens van het vaartuig voor die 
visreis ook automatisch ter beschikking 
gesteld van dat land of die organisatie.

Or. pt

Motivering

Het is belangrijk dat automatisch toegang wordt verleend tot de positiegegevens van het 
vaartuig voor alleen de betrokken visreis.

Amendement 255
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als een Unievissersvaartuig actief 
is in de wateren van een derde land of in 
wateren waar de visbestanden door een 
regionale organisatie voor visserijbeheer in 
de zin van artikel 3, lid 1, worden beheerd 
en, als de overeenkomst met dat derde land 
of de van toepassing zijnde bepalingen van 
die organisatie daarin voorzien, worden die 
positiegegevens van het vaartuig ook ter 
beschikking gesteld van dat land of die 
organisatie.

5. Als een Unievissersvaartuig actief 
is in de wateren van een derde land of in 
wateren waar de visbestanden door een 
regionale organisatie voor visserijbeheer in 
de zin van artikel 3, lid 1, worden beheerd 
en, als de overeenkomst met dat derde land 
of de van toepassing zijnde bepalingen van 
die organisatie daarin voorzien, worden die 
positiegegevens van het vaartuig ook 
automatisch ter beschikking gesteld van de 
instantie die door dat land of die 
organisatie is aangewezen.

Or. en

Motivering

Als een regionale organisatie voor visserijbeheer of een overeenkomst met een derde land 
bepaalt dat de positiegegevens van Unievissersvaartuigen die actief zijn in hun wateren 
moeten worden verstrekt, worden die gegevens automatisch beschikbaar gesteld, zonder te 
wachten op een aanvraag van het derde land of van de regionale organisatie voor 
visserijbeheer.
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Amendement 256
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als een Unievissersvaartuig actief 
is in de wateren van een derde land of in 
wateren waar de visbestanden door een 
regionale organisatie voor visserijbeheer in 
de zin van artikel 3, lid 1, worden beheerd 
en, als de overeenkomst met dat derde land 
of de van toepassing zijnde bepalingen van 
die organisatie daarin voorzien, worden die 
positiegegevens van het vaartuig ook ter 
beschikking gesteld van dat land of die 
organisatie.

5. Als een Unievissersvaartuig actief 
is in de wateren van een derde land of in 
wateren waar de visbestanden door een 
regionale organisatie voor visserijbeheer in 
de zin van artikel 3, lid 1, worden beheerd 
en, als de overeenkomst met dat derde land 
of de van toepassing zijnde bepalingen van 
die organisatie daarin voorzien, worden die 
positiegegevens van het vaartuig 
gedurende de betrokken visreis ook ter 
beschikking gesteld van dat land of die 
organisatie.

Or. en

Amendement 257
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
waarin gedetailleerde voorschriften 
worden vastgesteld voor het toezicht op de 
visserijactiviteiten en de 
visserijinspanning door de 
visserijcontrolecentra, in het bijzonder 
met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden van de kapiteins 

Schrappen
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ten aanzien van de volgsystemen voor 
vaartuigen.

Or. it

Amendement 258
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
waarin gedetailleerde voorschriften 
worden vastgesteld voor het toezicht op de 
visserijactiviteiten en de 
visserijinspanning door de 
visserijcontrolecentra, in het bijzonder 
met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden van de kapiteins 
ten aanzien van de volgsystemen voor 
vaartuigen.

Schrappen

Or. it

Amendement 259
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
waarin gedetailleerde voorschriften 
worden vastgesteld voor het toezicht op de 

7. De bepalingen ter uitvoering van 
dit artikel worden vastgesteld volgens de 
in artikel 119, lid 2, bedoelde procedure.
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visserijactiviteiten en de 
visserijinspanning door de 
visserijcontrolecentra, in het bijzonder 
met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden van de kapiteins 
ten aanzien van de volgsystemen voor 
vaartuigen.

Or. pt

Amendement 260
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
waarin gedetailleerde voorschriften 
worden vastgesteld voor het toezicht op de 
visserijactiviteiten en de visserijinspanning 
door de visserijcontrolecentra, in het 
bijzonder met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden van de kapiteins ten 
aanzien van de volgsystemen voor 
vaartuigen.

7. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
tot vaststelling van:

(a) gedetailleerde voorschriften voor 
het toezicht op de visserijactiviteiten en de 
visserijinspanning door de 
visserijcontrolecentra, in het bijzonder met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de kapiteins ten aanzien van de 
volgsystemen voor vaartuigen; en
(b) de frequentie van toezending van 
de gegevens over de positie en bewegingen 
van vissersvaartuigen, ook in voor de 
visserij beperkte gebieden.

Or. es
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Motivering

De medewetgevers moeten op deze terreinen inspraak hebben via gedelegeerde handelingen.

Amendement 261
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Voor vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 meter 
worden de bepalingen in dit artikel van 
kracht met ingang van ... [4 jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening].

Or. fr

Amendement 262
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor:

Schrappen

(a) de vorm en inhoud van 
positiegegevens van vaartuigen;
(b) de vereisten en technische 
specificaties voor volgsystemen voor 
vaartuigen;
(c) de frequentie van toezending van 
de gegevens over de positie en bewegingen 
van vissersvaartuigen, ook in voor de 
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visserij beperkte gebieden;
(d) het doorsturen van gegevens aan 
de kustlidstaten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 263
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor:

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
voor vaartuigen die vissen op soorten die 
onder de instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie vallen, met betrekking tot:

Or. en

Amendement 264
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de frequentie van toezending van 
de gegevens over de positie en bewegingen 
van vissersvaartuigen, ook in voor de 
visserij beperkte gebieden;

Schrappen

Or. es
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Amendement 265
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat deze regels 
evenwichtig en evenredig zijn ten opzichte 
van de beoogde doeleinden.

Or. it

Amendement 266
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten richten 
visserijcontrolecentra op die toezicht 
houden op de visserijactiviteiten en -
inspanning en runnen die. Het 
visserijcontrolecentrum van een lidstaat 
houdt toezicht op de vissersvaartuigen die 
de vlag van die lidstaat voeren, ongeacht 
de wateren of de haven waarin zij zich 
bevinden, alsmede op de zich in de wateren 
onder zijn soevereiniteit of jurisdictie 
bevindende Unievissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voeren en op 
de zich in de wateren onder zijn 
soevereiniteit of jurisdictie bevindende 
vissersvaartuigen van derde landen 
waarvoor bepalingen inzake volgsystemen 
voor vaartuigen gelden.

1. De lidstaten richten 
visserijcontrolecentra op die toezicht 
houden op de visserijactiviteiten en -
inspanning en runnen die. Het 
visserijcontrolecentrum van een lidstaat 
houdt toezicht op de vissersvaartuigen die 
de vlag van die lidstaat voeren, ongeacht 
de wateren of de haven waarin zij zich 
bevinden, alsmede op de zich in de wateren 
onder zijn soevereiniteit of jurisdictie 
bevindende Unievissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voeren en op 
de zich in de wateren onder zijn 
soevereiniteit of jurisdictie bevindende 
vissersvaartuigen van derde landen 
waarvoor bepalingen inzake volgsystemen 
voor vaartuigen gelden, evenals op 
vissersvaartuigen die de vlag voeren van 
derde landen waarvoor voorschriften 
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en/of aanbevelingen zijn uitgevaardigd 
door een internationale regionale 
instantie.

Or. it

Motivering

Amendement om de volledigheid van de handeling te waarborgen.

Amendement 267
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten richten 
visserijcontrolecentra op die toezicht 
houden op de visserijactiviteiten en -
inspanning en runnen die. Het 
visserijcontrolecentrum van een lidstaat 
houdt toezicht op de vissersvaartuigen die 
de vlag van die lidstaat voeren, ongeacht 
de wateren of de haven waarin zij zich 
bevinden, alsmede op de zich in de wateren 
onder zijn soevereiniteit of jurisdictie 
bevindende Unievissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voeren en op 
de zich in de wateren onder zijn 
soevereiniteit of jurisdictie bevindende 
vissersvaartuigen van derde landen 
waarvoor bepalingen inzake volgsystemen 
voor vaartuigen gelden.

1. De lidstaten richten 
visserijcontrolecentra op die toezicht 
houden op de visserijactiviteiten en -
inspanning en runnen die. Het 
visserijcontrolecentrum van een lidstaat 
houdt toezicht op de vissersvaartuigen die 
de vlag van die lidstaat voeren, ongeacht 
de wateren of de haven waarin zij zich 
bevinden, alsmede op de zich in de wateren 
onder zijn soevereiniteit of jurisdictie 
bevindende Unievissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voeren en op 
de zich in de wateren onder zijn 
soevereiniteit of jurisdictie bevindende 
vissersvaartuigen van derde landen 
waarvoor bepalingen inzake volgsystemen 
voor vaartuigen of door een regionale 
organisatie voor visserijbeheer 
uitgevaardigde bepalingen gelden.

Or. it

Amendement 268
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten richten 
visserijcontrolecentra op die toezicht 
houden op de visserijactiviteiten en -
inspanning en runnen die. Het 
visserijcontrolecentrum van een lidstaat 
houdt toezicht op de vissersvaartuigen die 
de vlag van die lidstaat voeren, ongeacht 
de wateren of de haven waarin zij zich 
bevinden, alsmede op de zich in de wateren 
onder zijn soevereiniteit of jurisdictie 
bevindende Unievissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voeren en op 
de zich in de wateren onder zijn 
soevereiniteit of jurisdictie bevindende 
vissersvaartuigen van derde landen 
waarvoor bepalingen inzake volgsystemen 
voor vaartuigen gelden.

1. De lidstaten richten 
visserijcontrolecentra op die toezicht 
houden op de visserijactiviteiten en -
inspanning en runnen die. Het 
visserijcontrolecentrum van een lidstaat 
houdt toezicht op de vissersvaartuigen die 
de vlag van die lidstaat voeren, ongeacht 
de wateren of de haven waarin zij zich 
bevinden, alsmede op de zich in de wateren 
onder zijn soevereiniteit of jurisdictie 
bevindende Unievissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voeren en op 
de zich in de wateren onder zijn 
soevereiniteit of jurisdictie bevindende 
vissersvaartuigen van derde landen.

Or. en

Amendement 269
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke vlaggenlidstaat wijst de 
autoriteiten aan die bevoegd zijn voor het 
visserijcontrolecentrum en neemt de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat zijn visserijcontrolecentrum beschikt 
over voldoende vakbekwaam personeel en 
over computerapparatuur en -
programmatuur waarmee gegevens 
automatisch kunnen worden verwerkt en 

2. Elke vlaggenlidstaat wijst de 
autoriteiten aan die bevoegd zijn voor het 
visserijcontrolecentrum en neemt de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat zijn visserijcontrolecentrum beschikt 
over voldoende vakbekwaam personeel en 
over computerapparatuur en -
programmatuur waarmee gegevens 
automatisch kunnen worden verwerkt, 
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elektronisch worden doorgestuurd. De 
lidstaten zorgen voorts voor een back-
upsysteem en herstelprocedures in geval 
van systeemstoring. Zij kunnen een 
gemeenschappelijk visserijcontrolecentrum 
exploiteren.

geanalyseerd, gecontroleerd en 
gemonitord en elektronisch kunnen 
worden doorgestuurd. De lidstaten zorgen 
voorts voor een back-upsysteem en 
herstelprocedures in geval van 
systeemstoring. Zij kunnen een 
gemeenschappelijk visserijcontrolecentrum 
exploiteren.

Or. en

Amendement 270
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vlaggenlidstaten zorgen ervoor dat 
de visserijcontrolecentra toegang hebben 
tot alle relevante gegevens en meer in het 
bijzonder tot de in de artikelen 109 en 110 
opgesomde gegevens en dat zij 24 uur per 
dag en 7 dagen per week actief zijn.

3. Vlaggenlidstaten zorgen ervoor dat 
de visserijcontrolecentra toegang hebben 
tot alle relevante gegevens en meer in het 
bijzonder tot de in de artikelen 109 en 110 
opgesomde gegevens, zodat de controle en 
toegang 24 uur per dag en 7 dagen per 
week gewaarborgd zijn.

Or. en

Amendement 271
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vlaggenlidstaten zorgen ervoor dat 
de visserijcontrolecentra toegang hebben 
tot alle relevante gegevens en meer in het 

3. Vlaggenlidstaten zorgen ervoor dat 
de visserijcontrolecentra toegang hebben 
tot alle relevante gegevens en meer in het 
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bijzonder tot de in de artikelen 109 en 110 
opgesomde gegevens en dat zij 24 uur per 
dag en 7 dagen per week actief zijn.

bijzonder tot de in de artikelen 109 en 110 
opgesomde gegevens.

Or. pt

Amendement 272
Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vlaggenlidstaten gebruiken de 
door de visserijcontrolecentra verzamelde 
gegevens om de uitvoering van andere 
Uniewetgeving te evalueren, met name 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, en 
Richtlijn 2014/89/EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De gegevens met betrekking tot de controle van vissersvaartuigen zijn nodig voor het 
analyseren van de gevolgen van de visserij op het milieu in ruimere zin ter ondersteuning van 
de uitvoering van de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn mariene strategie en 
de Richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening.

Amendement 273
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De visserijcontrolecentra 
ondersteunen het realtimetoezicht op de 
vaartuigen om onmiddellijke 
handhavingsacties mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Wanneer visserijcontrolecentra een inbreuk met betrekking tot een vaartuig constateren, 
moeten zij onmiddellijk maatregelen nemen.

Amendement 274
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
waarin gedetailleerde voorschriften 
worden vastgesteld voor het toezicht op de 
visserijactiviteiten en de 
visserijinspanning door de 
visserijcontrolecentra, in het bijzonder 
met betrekking tot:

Schrappen

(a) het toezicht op het binnenvaren en 
verlaten van bepaalde gebieden;
(b) het toezicht op en de registratie 
van visserijactiviteiten;
(c) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de volgapparatuur 
technische defecten of 
communicatiestoringen vertoont of 
anderszins niet functioneert;
(d) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen gegevens worden 
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ontvangen over de positie en bewegingen 
van vissersvaartuigen.

Or. it

Amendement 275
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot gedetailleerde 
voorschriften inzake het toezicht op de 
visserijactiviteiten en de 
visserijinspanning door de 
visserijcontrolecentra, in het bijzonder 
met betrekking tot:

Schrappen

(a) het toezicht op het binnenvaren en 
verlaten van bepaalde gebieden;
(b) het toezicht op en de registratie 
van visserijactiviteiten;
(c) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de volgapparatuur 
technische defecten of 
communicatiestoringen vertoont of 
anderszins niet functioneert;
(d) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen gegevens worden 
ontvangen over de positie en bewegingen 
van vissersvaartuigen.

Or. pt

Amendement 276
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 9 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bepalingen ter uitvoering van 
dit artikel worden vastgesteld volgens de 
in artikel 119, lid 2, bedoelde procedure.

Or. pt

Amendement 277
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG 
wordt een vissersvaartuig met een lengte 
over alles van meer dan 15 m uitgerust met 
een automatisch identificatiesysteem dat 
beantwoordt aan de prestatienormen van de 
Internationale Maritieme Organisatie en 
zorgt het ervoor dat het systeem 
operationeel blijft.

Naast het bepaalde in 
Richtlijn 2002/59/EG wordt een 
vissersvaartuig met een lengte over alles 
van meer dan 12 m uitgerust met een 
automatisch identificatiesysteem dat 
beantwoordt aan de prestatienormen van de 
Internationale Maritieme Organisatie en 
zorgt het ervoor dat het systeem 
operationeel blijft.

Or. en

Motivering

De huidige bepalingen inzake AIS voor vaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter 
gelden sinds 31 mei 2014. De herziening van de controleverordening zal na 2021 in werking 
treden, zodat er genoeg tijd is om het volgende vlootsegment aan te passen.

Amendement 278
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 12 wordt geschrapt.

Or. pt

Amendement 279
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Artikel 12 wordt vervangen door: Schrappen
“
Artikel 12
Doorsturen van gegevens voor 
bewakingsactiviteiten
Gegevens van het volgsysteem voor 
vaartuigen, het automatische 
identificatiesysteem en het 
vaartuigdetectiesysteem die in het kader 
van deze verordening worden verzameld, 
worden beschikbaar gesteld voor de 
Commissie, de agentschappen en bureaus 
van de Unie en de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten die bij 
bewakingsactiviteiten betrokken zijn met 
het oog op de veiligheid en beveiliging op 
zee, de grenscontrole, de bescherming van 
het mariene milieu en de algemene 
rechtshandhaving.
”

Or. pt
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Amendement 280
Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 13 bis
Elektronische monitoring op afstand
1. Alle vissersvaartuigen van de Unie 
met een lengte van meer dan 12 meter 
worden uitgerust met elektronische 
systemen voor monitoring op afstand, 
bestaande uit CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen, 
netsensoren en systemen die over 
gegevensopslag beschikken.
2. Lid 1 is van toepassing:
(a) met ingang van ... [twee jaar na de 
vaststelling van deze verordening] voor 
vissersvaartuigen van de Unie die in het 
kader van specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s, die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95, zijn 
aangemerkt als vaartuigen met een hoog 
of zeer hoog risico op niet-naleving van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid;
(b) met ingang van ... [drie jaar na de 
vaststelling van deze verordening] voor 
communautaire vissersvaartuigen die in 
het kader van specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s, die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95, zijn 
aangemerkt als vaartuigen met een 
gemiddeld of laag risico op niet-naleving 
van de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid;
(c) met ingang van ... [vier jaar na de 
vaststelling van deze verordening] voor 
alle resterende communautaire 
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vissersvaartuigen met een lengte van meer 
dan 12 meter.
3. Naast het bepaalde in lid 2 zijn de 
in lid 1 vermelde vereisten tevens van 
toepassing op een minimumpercentage 
vissersvaartuigen met een lengte van 
minder dan 12 meter. Dit percentage 
wordt bepaald op basis van het aantal 
vaartuigen dat in het kader van specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s, die 
worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 95, is aangemerkt als vaartuigen 
met een hoog of zeer hoog risico op niet-
naleving van de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.”

Or. en

Amendement 281
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten. Voor vissersvaartuigen 
met een lengte over alles van 12 meter of 
meer moet dit vanaf ... [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een elektronisch visserijlogboek zijn. Voor 
vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 meter moet dit 
vanaf ... [vier jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een elektronisch visserijlogboek zijn.

Or. fr
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Amendement 282
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

De eis die wordt vermeld in de eerste 
alinea is niet van toepassing op kapiteins 
van vissersvaartuigen in de Unie die tot de 
kleinschalige kustvloot behoren en 
visreizen van minder dan 24 uur maken, 
en ook niet op natuurlijke personen die 
visserijactiviteiten zonder vaartuig 
uitvoeren.

Or. es

Motivering

Bij bepaalde vaartuigen die tot de kleinschalige kustvloot behoren en visserijactiviteiten 
zonder vaartuig kan de verplichting om een logboek bij te houden een onevenredige last 
vormen ten opzichte van hun vangstcapaciteit. Dit geldt in het bijzonder voor vaartuigen die 
visreizen van minder dan 24 uur maken. De lidstaten moeten toezicht houden op hun activiteit 
aan de hand van een steekproefplan.

Amendement 283
François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten waarin alle 
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visserijactiviteiten. hoeveelheden van iedere gevangen en aan 
boord gehouden soort met een equivalent 
levend gewicht van meer dan 50 kg 
expliciet worden opgenomen, met 
uitzondering van de soorten in artikel 15 
van Verordening (EU) 1380/2013.

Or. fr

Amendement 284
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

Voor vangstvaartuigen met een lengte 
over alles van minder dan 10 meter wordt 
het visserijlogboek vereenvoudigd of, 
subsidiair, op papier opgesteld.

Or. it

Amendement 285
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig met een lengte over 
alles van meer dan 10 meter houdt een 
elektronisch visserijlogboek bij voor de 
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registratie van visserijactiviteiten. De 
aankoop- en beheerslasten mogen geen 
nieuwe of hogere kosten met zich 
meebrengen voor de visserijbedrijven.

Or. it

Motivering

Deze verplichting is te belastend voor kleine vaartuigen gelet op de kenmerken van het bedrijf 
en de schamele vangsten. Gezien de beperkte economische dimensie van kleinschalige 
visserijondernemingen wordt financiële steun uit het EFMZV bovendien onmisbaar geacht, 
zowel voor de aankoop van het elektronisch toestel als voor het beheer en het gebruik ervan.

Amendement 286
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten, waarin voor elke soort 
precies wordt aangegeven welke 
hoeveelheden boven een equivalent levend 
gewicht van 50 kg zijn gevangen en aan 
boord zijn gehouden.

Or. es

Amendement 287
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten, waarin alle 
hoeveelheden van iedere gevangen en aan 
boord gehouden soort met een equivalent 
levend gewicht van meer dan 50 kg 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De huidige controleverordening voorziet in een uitzondering voor aan boord gehouden 
soorten met een equivalent levend gewicht van maximaal 50 kg. Gezien de toenemende 
werklast als gevolg van de aanlandingsverplichting moet deze uitzondering gehandhaafd 
blijven.

Amendement 288
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten. Voor vaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer 
moet het visserijlogboek in elektronische 
vorm worden bijgehouden.

Or. bg

Amendement 289
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig met een lengte over 
alles van 12 meter of meer houdt een 
elektronisch visserijlogboek bij voor de 
registratie van visserijactiviteiten.

Or. pt

Amendement 290
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig houdt een elektronisch 
visserijlogboek bij voor de registratie van 
visserijactiviteiten.

1. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig met een lengte over 
alles van meer dan 10 meter houdt een 
elektronisch visserijlogboek bij voor de 
registratie van visserijactiviteiten.

Or. it

Motivering

Door het type vaartuig en de schamele dagvangsten door vissersvaartuigen die tot het 
segment van de kleinschalige visserij behoren, is de voorgestelde verplichting uiterst 
belastend voor deze vaartuigen.

Amendement 291
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 kan de 
kapitein van een Unievangstvaartuig van 
minder dan 12 meter over alles die 
uitsluitend actief is in de territoriale zeeën 
van de vlaggenlidstaat en nooit meer dan 
24 uur op zee blijft tussen het tijdstip van 
vertrek uit de haven en het tijdstip van 
terugkeer naar de haven, een 
visserijlogboek op papier bijhouden.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid tot het invullen en indienen van een visserijlogboek op papier moet in ieder 
geval gehandhaafd blijven voor vissersvaartuigen met een lengte van minder dan 12 meter 
die uitsluitend actief zijn in de territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat en nooit meer dan 
24 uur op zee blijven. De invoering van een elektronisch visserijlogboek zou in deze gevallen 
voor de vissers en de betreffende lidstaten een buitensporige financiële en administratieve last 
met zich meebrengen.

Amendement 292
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De kapitein van elk 
Unievangstvaartuig met een lengte over 
alles van 10 meter of meer kan ervoor 
kiezen een elektronisch visserijlogboek bij 
te houden voor de registratie van 
visserijactiviteiten, zonder dat dit leidt tot 
nieuwe of hogere kosten voor de 
visserijbedrijven.

Or. it
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Motivering

Het is belangrijk om vrijwillige volgsystemen voor kleine vissersvaartuigen te bevorderen 
door middel van financiële steun.

Amendement 293
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Bij toepassing van lid 1 bis worden 
5 punten van de visvergunning geschrapt 
voor de visvergunninghouder en de 
kapitein.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk om vrijwillige volgsystemen voor kleine vissersvaartuigen te bevorderen 
door middel van een beloningsstructuur in de visserijvergunning.

Amendement 294
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
visserijlogboek bevat met name de 
volgende informatie:

2. Het in lid 1 bedoelde 
visserijlogboek heeft in de hele Unie een 
uniform formaat en bevat met name de 
volgende informatie:

Or. it
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Amendement 295
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de datum en, in voorkomend geval, 
het tijdstip van de vangsten;

(d) de datum van de vangsten;

Or. fr

Amendement 296
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de datum en, in voorkomend geval, 
het tijdstip van de vangsten;

(d) de datum van de vangsten;

Or. fr

Amendement 297
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de datum en, in voorkomend geval, 
het tijdstip van de vangsten;

(d) de datum van de vangsten;

Or. es
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Motivering

De bovenmatige bureaucratische eisen met betrekking tot de visserijactiviteiten waaraan aan 
boord moet worden voldaan, zoals het registreren van het tijdstip van de vangst – een 
verantwoordelijkheid die met name bij de eigenaar en kapitein van het vaartuig komt te 
liggen – kan negatieve gevolgen hebben voor de aandacht die deze personen kunnen besteden 
aan de veiligheid aan boord, de visserijtaken enz. De administratieve lasten aan boord 
moeten op een minimaal niveau worden gehouden.

Amendement 298
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de datum en, in voorkomend geval, 
het tijdstip van de vangsten;

(d) de datum van de vangsten;

Or. es

Amendement 299
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de datum en, in voorkomend geval, 
het tijdstip van de vangsten;

(d) de datum van de vangsten;

Or. it

Motivering

Deze verplichting is onnodig en belastend en in strijd met de doelstelling om de verordening 
te vereenvoudigen.
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Amendement 300
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de datum en, in voorkomend geval, 
het tijdstip van de vangsten;

(d) de datum van de vangsten;

Or. it

Amendement 301
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het soort vistuig, de technische 
specificaties en de afmetingen;

(f) het soort vistuig, de technische 
specificaties en de afmetingen (bij 
benadering);

Or. pt

Amendement 302
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het soort vistuig, de technische 
specificaties en de afmetingen;

(f) het soort vistuig en de afmetingen;

Or. it
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Amendement 303
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het soort vistuig, de technische 
specificaties en de afmetingen;

(f) het soort vistuig en de afmetingen;

Or. it

Motivering

Deze verplichting is onnodig en belastend en in strijd met de doelstelling om de verordening 
te vereenvoudigen.

Amendement 304
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het soort vistuig, de technische 
specificaties en de afmetingen;

(f) het soort vistuig en de afmetingen;

Or. it

Amendement 305
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld;

Or. it

Amendement 306
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; deze informatie 
wordt aan het einde van elke visdag 
vermeld;

Or. pt

Amendement 307
Anja Hazekamp
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

(g) het aantal exemplaren, met inbegrip 
van de hoeveelheden of het aantal 
exemplaren onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

Or. en

Amendement 308
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt de informatie 
over de vangsten aan het einde van de 
visdag verstrekt;

Or. es
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Motivering

De eisen met betrekking tot de visserijactiviteiten waaraan aan boord moet worden voldaan, 
zoals het registreren van het tijdstip van elke vangst of visserijactiviteit – een 
verantwoordelijkheid die met name bij de eigenaar van het vaartuig komt te liggen – zijn 
bovenmatig bureaucratisch. Bovendien kan dit zelfs onmogelijk zijn wanneer intensieve 
visserij wordt bedreven en er verschillende vangsten na elkaar worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld als wordt gevist op pelagische soorten, of wanneer er sprake is van constante 
vangsten, bijvoorbeeld bij het vissen op tonijn, waarbij soms een tijd niets wordt gevangen en 
vervolgens, op een geheel onverwacht moment, weer wel.

Amendement 309
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht en, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

Or. en

Motivering

Het levend gewicht moet altijd worden geregistreerd, in voorkomend geval met inbegrip van 
het aantal exemplaren.

Amendement 310
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer wordt deze 
informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

(g) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogrammen levend 
gewicht of, indien mogelijk, het aantal 
exemplaren, met inbegrip van de 
hoeveelheden of het aantal exemplaren 
onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
afzonderlijk vermeld; voor 
Unievissersvaartuigen die niet tot de 
kleinschalige kustvloot behoren, wordt 
deze informatie vermeld per vangst of per 
visserijactiviteit;

Or. es

Amendement 311
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de geschatte teruggegooide 
hoeveelheden volume-equivalent levend 
gewicht voor elke soort waarvoor geen 
verplichting tot aanlanden geldt;

(h) de geschatte teruggegooide 
hoeveelheden volume-equivalent levend 
gewicht, en het geschatte aantal 
exemplaren, voor elke soort waarvoor 
geen verplichting tot aanlanden geldt;

Or. en

Amendement 312
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de geschatte teruggegooide 
hoeveelheden volume-equivalent levend 
gewicht voor elke soort waarvoor geen 
verplichting tot aanlanden geldt;

(h) de geschatte teruggegooide 
hoeveelheden voor elke soort waarvoor 
geen verplichting tot aanlanden geldt;

Or. es

Amendement 313
Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) gegevens over de impact van de 
visserij op het ecosysteem in ruimere zin, 
met inbegrip van de bijvangsten van 
kwetsbare soorten, waarbij met name 
wordt gerapporteerd over de gevangen 
soorten, het aantal voorvallen, de datum 
en het tijdstip van de voorvallen, het 
gebruikte type vistuig en of het exemplaar 
heeft overleefd, teneinde te voldoen aan 
andere Uniewetgeving, en in het bijzonder 
aan Richtlijn (EU) 2017/1004, 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, en 
Richtlijn 2014/89/EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

Bijvangstaangiften met betrekking tot niet-doelsoorten zijn nu al vereist uit hoofde van het 
kader voor gegevensverzameling, Richtlijn (EU) 2017/1004. De toepassing van verschillende 
andere wetgevingshandelingen van de Unie hangt af van het elektronische visserijlogboek. De 
aangiften moeten dan ook als basis- en minimumvereisten gelden voor alle vissersvaartuigen, 
ongeacht van de plaats waar zij vissen en welk vistuig zij gebruiken.

Amendement 314
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) gegevens over de bijvangsten van 
kwetsbare soorten, zoals gedefinieerd in 
Verordening (EU) 2019/1241, waarbij met 
name wordt gerapporteerd over de soort, 
het aantal voorvallen, het tijdstip en de 
datum van de voorvallen, het gebruikte 
type vistuig, het geslacht, het gewicht en 
de gezondheidstoestand van het dier.

Or. en

Amendement 315
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de datum en het tijdstip van het 
verlies;

(b) de datum van het verlies;

Or. it
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Motivering

Deze verplichting is onnodig en belastend en in strijd met de doelstelling om de verordening 
te vereenvoudigen.

Amendement 316
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de datum en het tijdstip van het 
verlies;

(b) de datum van het verlies;

Or. it

Amendement 317
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de datum en het tijdstip van het 
verlies;

(b) de datum van het verlies;

Or. es

Amendement 318
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de datum en het tijdstip van het 
verlies;

(b) de datum van het verlies;

Or. es

Amendement 319
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de datum en het tijdstip van het 
verlies;

(b) de datum van het verlies;

Or. fr

Amendement 320
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer kwetsbare soorten 
worden gevangen, bevat het logboek 
tevens de volgende gegevens:
(a) de gevangen soorten;
(b) het aantal gevangen exemplaren;
(c) de datum en de geografische 
positie van de vangst;
(d) het aantal gedode exemplaren;
(e) het aantal teruggezette 
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exemplaren;
(f) het aantal gewonde en teruggezette 
exemplaren.

Or. en

Motivering

De impact van de visserij op kwetsbare soorten wordt in de logboeken geregistreerd wanneer 
de vaartuigen actief zijn, met name in bepaalde gebieden zoals omschreven in 
Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen 
door middel van technische maatregelen.

Amendement 321
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 20 % voor 
alle soorten. In het geval van tonijn 
bedraagt deze marge 25 %. Voor 
gemengde visserij, met zegennetten 
gevangen kleine pelagische soorten of aan 
boord gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 100 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort. De lidstaten kunnen de 
tolerantiemarges aanpassen aan de 
specifieke kenmerken van de lokale 
visserij of in verhouding tot de gevangen 
hoeveelheden.

Or. pt

Amendement 322
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 20 
% per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge, in vergelijking 
met de aangelande hoeveelheden of het 
resultaat van een inspectie:

(a) van 30 % voor elke aan boord 
gehouden soort met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg;
(b) van 20 % voor elke aan boord 
gehouden soort met een equivalent levend 
gewicht tussen 50 kg en 500 kg;
(c) van 10 % voor elke aan boord 
gehouden soort met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 500 kg.

Or. es

Motivering

Met het oog op de factoren die het uitvoeren van berekeningen aan boord bemoeilijken (de 
afwezigheid van exacte weegmethoden, de snelheid waarmee vangsten worden geclassificeerd 
enz.), is het onwaarschijnlijk dat vissers bij schattingen binnen de voorgestelde marge van 10 
% blijven. Daarom moeten trapsgewijze tolerantiemarges worden vastgesteld met een hogere 
marge voor kleinere hoeveelheden, waarbij de kans op fouten groter is.

Amendement 323
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie.

Or. en

Amendement 324
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 20 
% per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor gemengde visserij, 
met zegennetten gevangen kleine 
pelagische soorten of aan boord gehouden 
soorten met een maximaal equivalent 
levend gewicht van 50 kg, bedraagt de 
toegestane tolerantiemarge 20 % per soort. 
In het geval van tonijn bedraagt deze 
marge 25 %.

Or. es
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Amendement 325
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor gemengde visserij, 
vaartuigen met ringzegens voor de vangst 
van kleine pelagische soorten of aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort. Voor tonijnsoorten geldt 
een tolerantiemarge van 25 %.

Or. en

Motivering

Alle geraadpleegde deskundigen zijn het erover eens dat het over de hele linie vaststellen van 
een tolerantiemarge van 10 %, naleving door bepaalde visserijtakken onmogelijk zou maken 
en dat er derhalve uitzonderingen moeten worden toegepast. Dit is het geval voor gemengde 
visserij in het Middellandse Zeegebied, vaartuigen met ringzegens voor de vangst van kleine 
pelagische soorten en tonijnsoorten.

Amendement 326
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
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hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort.

hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor gemengde visserij, 
vaartuigen met ringzegens voor de vangst 
van kleine pelagische soorten of aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 100 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort. Voor tonijnsoorten geldt 
een tolerantiemarge van 25 %.

Or. en

Amendement 327
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 20 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
30 % per soort.

Or. fr

Amendement 328
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 15 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
30 % per soort.

Or. it

Motivering

De voorgestelde percentages zijn niet toereikend gelet op de afschaffing van de limiet van 
50 kg voor de vrijstelling van de registratie in het visserijlogboek.

Amendement 329
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 10 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
20 % per soort.

Voor de in het visserijlogboek vermelde 
ramingen van de in kilogram uitgedrukte 
hoeveelheden aan boord gehouden vis 
geldt een tolerantiemarge van 20 % voor 
alle soorten, in vergelijking met de 
aangelande hoeveelheden of het resultaat 
van een inspectie. Voor aan boord 
gehouden soorten met een maximaal 
equivalent levend gewicht van 50 kg, 
bedraagt de toegestane tolerantiemarge 
40 % per soort.

Or. it
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Motivering

De voorgestelde percentages zijn niet gerechtvaardigd en zijn ontoereikend gelet op de 
afschaffing van de limiet van 50 kg voor de vrijstelling van de registratie in het 
visserijlogboek.

Amendement 330
François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de 
in dit lid vastgestelde tolerantiemarges 
voor de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd 
aangelande vangsten van soorten die aan 
de volgende twee voorwaarden voldoen:

Schrappen

(a) zij vertegenwoordigen minder dan 
1 gewichtspercent van alle aangelande 
soorten, en
(b) hun totale gewicht bedraagt 
minder dan 100 kg.

Or. fr

Amendement 331
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de in In afwijking van de eerste alinea gelden de 
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dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd 
aangelande vangsten van soorten die aan 
de volgende twee voorwaarden voldoen:

volgende uitzonderingen voor de kleine 
pelagische visserij (de visserij op makreel, 
haring, horsmakreel, blauwe wijting, 
evervis, ansjovis, zilvervis, sardine en 
sprot) en de industriële visserij (de visserij 
op onder meer lodde, zandspiering en 
kever) waar dit ongesorteerde aangelande 
vangsten betreft: 

(a) zij vertegenwoordigen minder dan 1 
gewichtspercent
van alle aangelande soorten, en

(a) de in dit lid vastgestelde 
tolerantiemarges zijn niet van toepassing 
op vangsten van soorten die aan een van 
de volgende twee voorwaarden voldoen:

(b) hun totale gewicht bedraagt minder dan 
100
kg.

(i) zij vertegenwoordigen minder dan 1 
gewichtspercent van alle aangelande 
soorten, of 
(ii) hun totale gewicht bedraagt minder dan 
100 kg.

(b) voor lidstaten die een steekproefplan 
hebben aangenomen dat is goedgekeurd 
door de Commissie voor het wegen van 
ongesorteerde aanlandingen, gelden de 
volgende tolerantiemarges:
(i) voor de kleine pelagische visserij en de 
industriële visserij geldt voor de in het 
visserijlogboek vermelde ramingen van de 
in kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis een tolerantiemarge 
van 10 % van de totale hoeveelheid van 
alle soorten die in het logboek voor elke 
soort zijn vermeld;
(ii) voor andere niet-doelsoorten geldt 
voor de al dan niet in het visserijlogboek 
vermelde ramingen van de in kilogram 
uitgedrukte hoeveelheden aan boord 
gehouden vis een tolerantiemarge van 
200 kg of 1 % van de totale hoeveelheid 
van alle soorten die in het logboek voor 
elke soort zijn vermeld; en
(iii) voor de totale hoeveelheid van alle 
soorten geldt voor de in het 
visserijlogboek vermelde ramingen van de 
in kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis een tolerantiemarge 
van 10 % van de totale hoeveelheid van 
alle soorten die in het logboek zijn 
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vermeld.

Or. en

Motivering

Het is niet aanvaardbaar om regels te hanteren waaraan vissers, zelfs met de beste wil van de 
wereld, in de praktijk niet kunnen voldoen. Er wordt dan ook een alternatief kader 
voorgesteld dat niet van invloed is op de nauwkeurigheid van het beheer van 
vangstmogelijkheden en waaraan de vissers waar het de ramingen in het logboek voor 
ongesorteerde vangsten betreft, kunnen voldoen.

Amendement 332
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 vermelde 
visserijtakken niet van toepassing op 
ongesorteerd aangelande vangsten van 
soorten die aan de volgende twee 
voorwaarden voldoen:

In afwijking van de eerste alinea worden 
de volgende uitzonderingen toegepast op 
ongesorteerd aangelande vangsten van 
kleine pelagische soorten (makreel, 
haring, horsmakreel, blauwe wijting, 
evervis, ansjovis, grote zilvervis, sardine 
en sprot) en van vis voor industrieel 
gebruik:

Or. es

Amendement 333
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan de volgende 
twee voorwaarden voldoen:

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan een van de 
volgende twee voorwaarden voldoen:

Or. it

Motivering

Voor veel vaartuigen, en in het bijzonder de vaartuigen die tot het segment van kleinschalige 
visserij behoren, is het vaak moeilijk om aan beide voorwaarden van het Commissievoorstel 
tegelijk te voldoen.

Amendement 334
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan de volgende 
twee voorwaarden voldoen:

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan een van de 
volgende twee voorwaarden voldoen:

Or. it

Motivering

Er wordt voorgesteld dat men aan één van de twee voorwaarden moet voldoen, omdat men 
vaak niet aan beide voorwaarden tegelijkertijd voldoet, zeker in het geval van de 
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kleinschalige visserij.

Amendement 335
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan de volgende 
twee voorwaarden voldoen:

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan ten minste 
een van de volgende twee voorwaarden 
voldoen:

Or. it

Motivering

Gezien de biodiversiteit in onze wateren is het moeilijk om aan beide voorwaarden tegelijk te 
voldoen.

Amendement 336
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van 

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van 
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Verordening (EU) nr. 1380/2013 vermelde 
visserijtakken niet van toepassing op 
ongesorteerd aangelande vangsten van 
soorten die aan de volgende twee 
voorwaarden voldoen:

Verordening (EU) nr. 1380/2013 vermelde 
visserijtakken niet van toepassing op 
ongesorteerd aangelande vangsten van 
soorten die aan een van de volgende twee 
voorwaarden voldoen:

Or. pt

Amendement 337
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan de volgende 
twee voorwaarden voldoen:

In afwijking van de eerste alinea zijn de in 
dit lid vastgestelde tolerantiemarges voor 
de in het eerste en het derde 
gedachtestreepje van artikel 15, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vermelde visserijtakken niet 
van toepassing op ongesorteerd aangelande 
vangsten van soorten die aan een van de 
volgende voorwaarden voldoen:

Or. fr

Amendement 338
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij vertegenwoordigen minder dan 
1 gewichtspercent van alle aangelande 
soorten, en

(a) de in dit lid vastgestelde 
tolerantiemarges zijn niet van toepassing 
op vangsten van soorten waarbij wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:
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(i) zij vertegenwoordigen minder dan 
1 gewichtspercent van alle aangelande 
soorten,

of
(ii) hun totale gewicht bedraagt 
minder dan 100 kg.

Or. es

Amendement 339
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hun totale gewicht bedraagt 
minder dan 100 kg.

Schrappen

Or. es

Amendement 340
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor soorten waarvan het aantal 
exemplaren moet worden geregistreerd is 
de in het vorige lid vastgestelde 
tolerantiemarge alleen van toepassing op 
aantallen van meer dan tien gevangen 
exemplaren. Onder dit aantal worden de 
gewichtstoleranties gehanteerd.

Or. en
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Motivering

Een tolerantiemarge van 10 % voor aantallen van minder dan tien exemplaren, komt neer op 
een getal van minder dan één en de dieren kunnen niet in delen worden opgesplitst.

Amendement 341
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Kapiteins van vangstvaartuigen van 
derde landen die in Uniewateren actief zijn, 
registreren de in dit artikel bedoelde 
gegevens op dezelfde wijze als kapiteins 
van Unievissersvaartuigen.

7. Kapiteins van vangstvaartuigen van 
derde landen die in Uniewateren actief zijn, 
evenals de vaartuigen die zich in 
internationale wateren bevinden en op 
gedeelde visbestanden vissen, registreren 
de in dit artikel bedoelde gegevens op 
dezelfde wijze als kapiteins van 
Unievissersvaartuigen.

Or. it

Motivering

Amendement ter vervollediging van de door de Commissie voorgestelde tekst.

Amendement 342
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Kapiteins van vangstvaartuigen van 
derde landen die in Uniewateren actief zijn, 
registreren de in dit artikel bedoelde 
gegevens op dezelfde wijze als kapiteins 
van Unievissersvaartuigen.

7. Kapiteins van vangstvaartuigen van 
derde landen die in Uniewateren of in 
internationale wateren met gedeelde 
visbestanden actief zijn, registreren de in 
dit artikel bedoelde gegevens op dezelfde 
wijze als kapiteins van 



PE650.701v02-00 162/177 AM\1205706NL.docx

NL

Unievissersvaartuigen.

Or. it

Amendement 343
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Teneinde marktdeelnemers te 
ondersteunen bij het gebruiken en het 
opstellen van het visserijlogboek en van 
andere nieuwe instrumenten, kunnen 
lidstaten passende door het EFMZV 
ondersteunde opleidingen aanbieden.

Or. it

Motivering

Technologische vooruitgang vereist voortdurende actualisering, zij het niet verplicht, met 
kosten voor rekening van het EFMZV.

Amendement 344
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen:

Schrappen

(a) gedetailleerde voorschriften 
vaststellen inzake de toepassing van de 
tolerantiemarge zoals gedefinieerd in 
lid 3;
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(b) gedetailleerde voorschriften 
vaststellen inzake het gebruik van 
omrekeningsfactoren;
(c) omrekeningsfactoren vaststellen.

Or. pt

Amendement 345
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

De bepalingen ter uitvoering van dit 
artikel worden vastgesteld volgens de in 
artikel 119, lid 2, bedoelde procedure.

Or. pt

Amendement 346
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Artikel 15 wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 15
Elektronische toezending van het logboek
1. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte van 
12 m over alles of meer zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie 
elektronisch toe aan de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat:
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(a) minstens eenmaal per dag en, 
indien van toepassing, na elke vangst;
(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen 
in de haven.
2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie 
elektronisch toe aan de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat na 
beëindiging van de laatste visserijactiviteit 
en voor het binnenlopen in de haven.
3. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen sturen de in 
artikel 14 bedoelde informatie tevens 
elektronisch door bij elke inspectie en op 
verzoek van de bevoegde autoriteit van 
hun vlaggenlidstaat.
4. De bevoegde autoriteiten van een 
kustlidstaat aanvaarden elektronische 
meldingen van de vlaggenlidstaat die de 
gegevens van de in de leden 1 tot en met 3 
bedoelde vissersvaartuigen bevatten.
5. De kapiteins van vangstvaartuigen 
van derde landen die actief zijn in 
Uniewateren zenden de in artikel 14 
bedoelde informatie elektronisch toe aan 
de bevoegde autoriteit van de 
kustlidstaat.”

Or. pt

Amendement 347
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte van 

1. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen die niet tot de 
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12 m over alles of meer zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat:

kleinschalige kustvloot behoren, zenden 
de in artikel 14 bedoelde informatie 
elektronisch toe aan de bevoegde autoriteit 
van hun vlaggenlidstaat:

Or. es

Amendement 348
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) minstens eenmaal per dag en, 
indien van toepassing, na elke vangst; en

(a) minstens eenmaal per dag. Indien 
er sprake is van meerdaagse visreizen 
kunnen de gegevens ook worden 
toegezonden bij het binnenlopen in de 
haven;

Or. it

Motivering

Om de procedures voor meerdaagse visreizen minder bureaucratisch te maken, mogen de 
gegevens ook bij het binnenlopen in de haven worden verzonden.

Amendement 349
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) minstens eenmaal per dag en, 
indien van toepassing, na elke vangst; en

(a) minstens eenmaal per dag en, 
indien van toepassing, na afloop van de 
visdag; en

Or. es
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Amendement 350
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) minstens eenmaal per dag en, 
indien van toepassing, na elke vangst; en

(a) minstens eenmaal per dag en, voor 
vaartuigen van meer dan 12 meter, na 
elke vangst; en

Or. en

Amendement 351
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) minstens eenmaal per dag en, 
indien van toepassing, na elke vangst; en

(a) minstens eenmaal per dag; en

Or. it

Amendement 352
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) minstens eenmaal per dag en, (a) minstens eenmaal per dag; en
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indien van toepassing, na elke vangst; en

Or. it

Amendement 353
François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en binnen 24 uur na het 
binnenlopen in de haven. Deze termijn kan 
specifiek voor Frans-Guyana tot 48 uur 
worden verlengd aangezien dit 
uitgestrekte grondgebied met een 
structureel ontoereikende internetdekking 
kampt en over een lange kustlijn met tal 
van aanlandingsplaatsen met weinig 
elektronische infrastructuur beschikt.

Or. fr

Amendement 354
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit of voor het binnenlopen in 
de haven. In het geval van grote 
hoeveelheden vis, inclusief kleine 
pelagische soorten, mag omwille van de 
veiligheid aan boord de overdracht van de 
gegevens na het aanmeren plaatsvinden.
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Or. it

Motivering

De vangst van vaartuigen die op kleine pelagische soorten vissen is van dien aard dat het 
moeilijk en soms zelfs onveilig is om de sorteerwerkzaamheden onderweg uit te voeren, onder 
meer op de terugweg naar de haven. Daarom wordt voorgesteld om toe te staan het logboek 
toe te zenden nadat het vaartuig is aangemeerd in de haven en voordat wordt begonnen met 
de aanlanding.

Amendement 355
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven of, in het geval van 
vissersvaartuigen die vissen op kleine 
pelagische soorten, voor het begin van de 
aanlanding.

Or. fr

Amendement 356
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven of, in het geval van vaartuigen 
die vissen op kleine pelagische soorten, 
voor het begin van de aanlanding.
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Or. it

Motivering

De vangst van vaartuigen die op kleine pelagische soorten vissen is van dien aard dat het 
moeilijk en soms zelfs onveilig is om de sorteerwerkzaamheden onderweg uit te voeren. 
Daarom wordt voorgesteld om toe te staan het logboek toe te zenden nadat het vaartuig is 
aangemeerd in de haven en voordat wordt begonnen met de aanlanding.

Amendement 357
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven of, in het geval van vaartuigen 
die vissen op kleine pelagische soorten, 
voor het begin van de aanlanding.

Or. it

Motivering

Met het oog op een verhoogde veiligheid voor de marktdeelnemers, wordt er de voorkeur aan 
gegeven om vaartuigen die vissen op kleine pelagische soorten de gegevens te laten toezenden 
voor het begin van de aanlanding.

Amendement 358
Grace O’Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 

(b) niet langer dan één uur na 
beëindiging van de laatste visserijactiviteit 
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de haven. en in ieder geval voor het binnenlopen in 
de haven.

Or. en

Amendement 359
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen 
in de haven.

(b) na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en uiterlijk 12 uur na de 
aanlanding.

Or. es

Motivering

Het kan voor de vloot lastig zijn de informatie uit het logboek voorafgaand aan het 
binnenlopen in de haven door te sturen, zeker wanneer de weersomstandigheden ongunstig 
zijn. Het wordt daarom passend geacht toe te staan dat deze gegevens maximaal 12 uur na 
het binnenlopen in de haven worden doorgestuurd.

Amendement 360
François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat binnen 24 uur na het 
binnenlopen in de haven. Deze termijn 
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binnenlopen in de haven. wordt specifiek voor Frans-Guyana tot 
48 uur verlengd aangezien dit uitgestrekte 
grondgebied met een structureel 
ontoereikende internetdekking kampt en 
over een lange kustlijn met tal van 
aanlandingsplaatsen met weinig of geen 
elektronische infrastructuur beschikt.

Or. fr

Amendement 361
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen die tot de 
kleinschalige kustvloot behoren en 
visreizen van minder dan 24 uur maken, 
zenden de in artikel 14 bedoelde informatie 
elektronisch toe aan de bevoegde autoriteit 
van hun vlaggenlidstaat na beëindiging van 
de laatste visserijactiviteit en uiterlijk 12 
uur na aanlanding.

Or. es

Motivering

Gelijk aan het vorige amendement.

Amendement 362
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie aan de hand 
van een gemeenschappelijk en 
vereenvoudigd formulier elektronisch toe 
aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voordat de 
vangst wordt aangeland.

Or. es

Amendement 363
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe in de vorm van een geharmoniseerd en 
vereenvoudigd formulier aan de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat na 
beëindiging van de laatste visserijactiviteit 
en voor het aanlanden van de vangsten.

Or. en

Motivering

Uit veiligheidsoverwegingen moet het mogelijk zijn om vangstgegevens met betrekking tot 
kleinschalige visserij te verzenden wanneer de vaartuigen veilig en wel weer in de haven 
liggen.
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Amendement 364
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van meer dan 10 m en minder dan 
12 m zenden de in artikel 14 bedoelde 
informatie elektronisch toe aan de 
bevoegde autoriteit van hun vlaggenlidstaat 
na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het begin van de 
aanlanding.

Or. it

Amendement 365
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 24 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat binnen 12 uur na 
beëindiging van de laatste visserijactiviteit 
en, indien mogelijk, voor het binnenlopen 
in de haven.

Or. en
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Amendement 366
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van 10 m of meer en minder dan 12 
m zenden de in artikel 14 bedoelde 
informatie elektronisch toe aan de 
bevoegde autoriteit van hun vlaggenlidstaat 
na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

Or. it

Amendement 367
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van meer dan 10 m en minder dan 
12 m zenden de in artikel 14 bedoelde 
informatie elektronisch toe aan de 
bevoegde autoriteit van hun vlaggenlidstaat 
na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

Or. fr
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Amendement 368
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van meer dan 10 m en minder dan 12 
m zenden de in artikel 14 bedoelde 
informatie elektronisch toe aan de 
bevoegde autoriteit van hun vlaggenlidstaat 
na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en voor het binnenlopen in 
de haven.

Or. it

Amendement 369
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
 Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
aanlanden van de vangsten.

Or. hr

Motivering

Vloten behorende tot de kleinschalige kustvisserij moeten de mogelijkheid hebben hun 
vangstgegevens na het binnenlopen in de haven door te sturen, waarbij echter rekening moet 
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worden gehouden met de veiligheid en de kenmerken van de vloot in kwestie.

Amendement 370
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 
toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie zo snel 
mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur 
na aanlanding, toe aan de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat.

Or. en

Motivering

De uiterste termijn voor het toezenden van informatie door kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 m, moet voor 
visserijlogboeken op papier 48 uur blijven bedragen. De beslissing om elektronische 
logboeken al dan niet in te voeren voor vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 
12 m moet aan de lidstaten worden overgelaten.

Amendement 371
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie elektronisch 

2. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m zenden de in 
artikel 14 bedoelde informatie toe aan de 
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toe aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat na beëindiging van de 
laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

bevoegde autoriteit van hun vlaggenlidstaat 
na beëindiging van de laatste 
visserijactiviteit en uiterlijk 24 uur na het 
aanlanden van de vangst.

Or. bg


