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Amendement 372
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 10 meter zenden de 
in artikel 14 bedoelde informatie wekelijks 
elektronisch, of subsidiair op papier, toe 
aan de bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat.

Or. it

Amendement 373
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 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3. De kapiteins van 
Unievangstvaartuigen sturen de in 
artikel 14 bedoelde informatie tevens door 
bij elke inspectie en op verzoek van de 
bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat.

Or. en

Motivering

De uiterste termijn voor de indiening voor kapiteins van Unievangstvaartuigen met een lengte 
over alles van minder dan 12 meter moet binnen de 48 uur van het aanlanden blijven voor 
papieren logboeken. De mogelijkheid om elektronische logboeken in te voeren voor 
vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter moet aan de lidstaten worden 
overgelaten.
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Amendement 374
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor vaartuigen met een lengte 
over alles van minder dan 12 meter zijn de 
bepalingen van dit artikel van toepassing 
met ingang van ... [4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening].

Or. fr

Motivering

La transmission électronique des journaux de pêche est actuellement uniquement obligatoire 
pour les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins. L'obligation pour 
les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres de transmettre 
électroniquement leur journal de bord nécessite donc une période d'adaptation. Pour ce faire, 
contrairement aux autres dispositions de ce règlement qui seront applicables 2 ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de cet article qui concernent les 
navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres bénéficieront de 2 ans 
supplémentaires avant d'être applicables. Elles seront donc applicables 4 ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Amendement 375
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In artikel 15 wordt lid 2 
vervangen door:

2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen met een lengte van 12 m 
over alles of meer zenden de in artikel 14 

“2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen met een lengte van 12 m 
over alles of meer zenden de in artikel 14 
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bedoelde informatie toe op verzoek van de 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat 
en verstrekt de relevante gegevens uit het 
visserijlogboek in elk geval na beëindiging 
van de laatste visserijactiviteit en voor het 
binnenlopen in de haven.

bedoelde informatie toe op verzoek van de 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat 
en verstrekken de relevante gegevens uit 
het visserijlogboek in elk geval na 
beëindiging van de laatste visserijactiviteit 
en voor het aanlanden van een deel van 
hun vangst of de totale vangst.”.

Or. pt

Amendement 376
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Artikel 15, lid 3, wordt 
geschrapt.

Or. pt

Amendement 377
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) het volgende artikel 15 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 15 bis
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 
met betrekking tot de logboekvereisten
1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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met betrekking tot:
(a) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor logboekgegevens 
technische defecten of 
communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(b) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen logboekgegevens 
worden ontvangen;
(c) de toegang tot logboekgegevens en 
maatregelen die moeten worden genomen 
wanneer geen toegang tot gegevens wordt 
verkregen.
2. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot:
(a) het formaat, de inhoud en het 
overleggen van het visserijlogboek;
(b) de invulling en digitale registratie 
van informatie in het visserijlogboek;
(c) de werking van het elektronische 
registratie- en meldsysteem voor 
logboekgegevens;
(d) de voorschriften voor de doorgifte 
van logboekgegevens door een 
Unievissersvaartuig aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn vlaggenlidstaat en 
retourberichten van de autoriteiten;
(e) de voorschriften en het formaat 
voor de uitwisseling van 
logboekinformatie tussen de lidstaten;
(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot het visserijlogboek;
(g) de frequentie van toezending van 
logboekgegevens.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.”

Or. it
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Amendement 378
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) het volgende artikel 15 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 15 bis
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 
met betrekking tot de logboekvereisten
1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:
(a) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor logboekgegevens 
technische defecten of 
communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(b) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen logboekgegevens 
worden ontvangen;
(c) de toegang tot logboekgegevens en 
maatregelen die moeten worden genomen 
wanneer geen toegang tot gegevens wordt 
verkregen.
2. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen betreffende:
(a) het formaat, de inhoud en het 
overleggen van het visserijlogboek;
(b) de invulling en digitale registratie 
van informatie in het visserijlogboek;
(c) de werking van het elektronische 
registratie- en meldsysteem voor 
logboekgegevens;
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(d) de voorschriften voor de doorgifte 
van logboekgegevens door een 
Unievissersvaartuig aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn vlaggenlidstaat en 
retourberichten van de autoriteiten;
(e) de voorschriften en het formaat 
voor de uitwisseling van 
logboekinformatie tussen de lidstaten;
(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot het visserijlogboek;
(g) de frequentie van toezending van 
logboekgegevens.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.”.

Or. pt

Amendement 379
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 bis – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot het visserijlogboek.

Or. it

Amendement 380
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 15 bis – lid 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot het visserijlogboek;

Schrappen

Or. it

Amendement 381
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) Artikel 16 wordt geschrapt: 14) Artikel 16 wordt vervangen door:

“Artíkel 16
Vissersvaartuigen die geen visserijlogboek 
hoeven bij te houden
1. Elke lidstaat houdt 
steekproefsgewijs toezicht op de 
activiteiten van de vissersvaartuigen die 
niet vallen onder de in de artikelen 14 en 
15 vastgestelde verplichtingen, teneinde 
erop toe te zien dat die vaartuigen de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid naleven.
2. Voor het in lid 1 bedoelde toezicht 
stelt elke lidstaat, volgens een methode die 
de Commissie overeenkomstig de in 
artikel 119 bedoelde procedure vaststelt, 
een steekproefplan op, dat hij elk jaar 
uiterlijk op 31 januari aan de Commissie 
toestuurt, met vermelding van de 
methoden die voor de opstelling van dat 
plan zijn gebruikt. De steekproefplannen 
blijven, voor zover mogelijk, stabiel in de 
tijd en zijn binnen betrokken geografische 
gebieden gestandaardiseerd.
3. In afwijking van de leden 1 en 2 
van dit artikel worden 
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verkoopdocumenten die overeenkomstig 
de artikelen 62 en 63 zijn ingediend 
aanvaard als alternatief voor 
steekproefplannen.”.

Or. es

Amendement 382
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – leden 1, 1 bis en 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. fr

Amendement 383
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – leden 1, 1 bis en 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. it

Motivering

Het volstaat om de huidige bepalingen te handhaven, gelet op het feit dat de nieuwe en de 
toekomstige meerjarenplannen al specifieke bepalingen betreffende voorafgaande 
kennisgeving bevatten. Het zou verkeerd zijn aan vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 12 meter over alles de verplichting tot voorafgaande kennisgeving op te leggen, gezien de 
afmetingen van de vaartuigen die vaak een eenvoudige motor met een gering vermogen 
hebben en niet over een koelsysteem voor de conservering van de vangst beschikken. Zij 
zouden door de verplichte kennisgeving 4 uur vooraf gedwongen zijn te wachten om naar de 
haven terug te keren om aan te landen.



AM\1204724NL.docx 11/179 PE647.060v01-00

NL

Amendement 384
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen, waarin 
verplichtingen voor voorafgaande 
kennisgeving voor bepaalde visserijtakken 
kunnen worden vastgesteld, stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer die 
betrokken zijn bij visserij op bestanden 
waarvoor specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s gelden en die 
visreizen maken die langer dan 12 uur 
duren de bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

Or. en

Amendement 385
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer die 
visreizen maken die langer dan 12 uur 
duren de bevoegde autoriteiten van hun 



PE647.060v01-00 12/179 AM\1204724NL.docx

NL

geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens, behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden:

Or. en

Motivering

Bepaalde kleinschalige vaartuigen maken alleen maar korte visreizen. Eisen dat deze 
vaartuigen vier uur vóór hun aankomst in de haven kennisgevingen moeten doorsturen zou in 
de meeste gevallen onmogelijk zijn en het moet worden toegestaan dat die kennisgeving 
onmiddellijk voor het aanlanden en wegen van de vis wordt gedaan.

Amendement 386
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer die 
op bestanden vissen die onder een 
meerjarenplan vallen de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste vier uur vóór het geplande tijdstip 
van aankomst in de haven elektronisch in 
kennis van de volgende gegevens:

Or. bg

Amendement 387
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer en 
die visreizen van langer dan 12 uur 
maken, de bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat, behoudens in geval van 
overmacht, ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

Or. es

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 39 van het ontwerpverslag.

Amendement 388
François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór 
het geplande tijdstip van aankomst in de 
haven elektronisch in kennis van de 
volgende gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat binnen 24 uur, of 72 uur in 
het specifieke geval van Frans-Guyana, 
na het tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

Or. fr
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Amendement 389
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór 
het geplande tijdstip van aankomst in de 
haven elektronisch in kennis van de 
volgende gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat uiterlijk bij het aanmeren 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

Or. it

Motivering

De duur van de visreis kan minder dan 4 uur zijn.

Amendement 390
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen die 
niet tot de kleinschalige kustvloot behoren 
met een lengte over alles van 12 m of meer 
de bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:
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Or. es

Amendement 391
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste een uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens

Or. es

Amendement 392
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór 
het geplande tijdstip van aankomst in de 
haven elektronisch in kennis van de 
volgende gegevens:

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen stellen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van 12 m of meer de 
bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat vóór het geplande tijdstip 
van aanmeren in de haven elektronisch in 
kennis van de volgende gegevens:

Or. it
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Amendement 393
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd specifieke 
bepalingen in de meerjarenplannen 
stellen kapiteins van Unievissersvaartuigen 
met een lengte over alles van 12 m of meer 
de bevoegde autoriteiten van hun 
vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het 
geplande tijdstip van aankomst in de haven 
elektronisch in kennis van de volgende 
gegevens:

1. Kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer die betrokken zijn 
bij visserij op bestanden die onder een 
meerjarenplan vallen, stellen de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste vier uur vóór het geplande tijdstip 
van aankomst in de haven in kennis van de 
volgende gegevens:

Or. en

Motivering

Een voorafgaande kennisgeving van aankomst in de haven moet alleen verplicht zijn voor 
vissersvaartuigen met een lengte over alles van 12 m of meer die betrokken zijn bij visserij op 
bestanden die onder een EU-meerjarenplan vallen. In andere gevallen rechtvaardigen de 
nagestreefde doelstellingen dit niet en levert dit een onevenredige last op voor vissers en 
lidstaten.

Amendement 394
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de in het visserijlogboek 
geregistreerde hoeveelheden per soort, 
alsook, afzonderlijk vermeld, de 
hoeveelheden exemplaren kleiner dan de 
toepasselijke 

Schrappen
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minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e;

Or. en

Motivering

De hoeveelheden en aantallen hoeven niet te worden vermeld aangezien deze gegevens al in 
verschillende systemen te vinden zijn, bijvoorbeeld in het elektronisch logboek.

Amendement 395
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – paragraaf 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de hoeveelheden van elke soort die 
zullen worden aangeland of overgeladen, 
alsook, afzonderlijk vermeld, de 
hoeveelheden exemplaren kleiner dan de 
toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e.

Schrappen

Or. en

Motivering

De hoeveelheden en aantallen hoeven niet te worden vermeld aangezien deze gegevens al in 
verschillende systemen te vinden zijn, bijvoorbeeld in het elektronisch logboek.

Amendement 396
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) de gegevens van een dergelijke 
voorafgaande kennisgeving, die in elk 
geval overeenkomen met de vangsten die 
zijn gedaan op het moment van een 
dergelijke voorafgaande kennisgeving, 
onverminderd het feit dat wanneer nieuwe 
vangsten worden gedaan tussen het 
moment van de voorafgaande 
kennisgeving en de aankomst in de haven, 
deze nieuwe vangsten opnieuw moeten 
worden gemeld nadat de laatste vangst is 
gedaan en voorafgaande aan de 
aanlanding van de vangsten.

Or. en

Amendement 397
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De kustlidstaat kan een kortere 
termijn voor de voorafgaande kennisgeving 
vaststellen voor vaartuigen die zijn vlag 
voeren en die uitsluitend actief zijn binnen 
zijn territoriale wateren, voor zover dat het 
vermogen van de lidstaten om inspecties 
uit te voeren niet aantast.

1 bis. De kustlidstaat kan een kortere 
termijn voor de voorafgaande kennisgeving 
vaststellen voor vaartuigen die zijn vlag 
voeren en die uitsluitend actief zijn binnen 
zijn territoriale wateren, of voor 
vaartuigen die zijn vlag voeren en die 
visreizen maken die minder dan 48 uur 
duren en die, bij aankomst in de haven, 
nieuwe activiteiten uitvoeren met het 
vistuig binnen zijn territoriale wateren, 
voor zover dat het vermogen van de 
lidstaten om inspecties uit te voeren niet 
aantast.

Or. en
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Amendement 398
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De kustlidstaat kan een kortere 
termijn voor de voorafgaande 
kennisgeving vaststellen voor vaartuigen 
die zijn vlag voeren en die uitsluitend 
actief zijn binnen zijn territoriale wateren, 
voor zover dat het vermogen van de 
lidstaten om inspecties uit te voeren niet 
aantast.

1 bis. De kustlidstaat kan toestemming 
geven voor een vroege binnenkomst in de 
haven voor vaartuigen die uitsluitend actief 
zijn binnen zijn territoriale wateren. 

Or. pt

Amendement 399
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De kustlidstaat kan een kortere 
termijn voor de voorafgaande kennisgeving 
vaststellen voor vaartuigen die zijn vlag 
voeren en die uitsluitend actief zijn binnen 
zijn territoriale wateren, voor zover dat het 
vermogen van de lidstaten om inspecties 
uit te voeren niet aantast.

1 bis. De kustlidstaat kan een kortere 
termijn voor de voorafgaande kennisgeving 
vaststellen voor vaartuigen die zijn vlag 
voeren en die uitsluitend actief zijn binnen 
zijn territoriale wateren of tot de 
kleinschalige kustvloot behoren, voor 
zover dat het vermogen van de lidstaten om 
inspecties uit te voeren niet aantast.

Or. es

Motivering

Beperking van de flexibiliteit in de termijn voor de voorafgaande kennisgeving tot alleen 
vaartuigen die uitsluitend in territoriale wateren (12 zeemijl) vissen, zou de belangrijke 
kleinschalige kustvloot die in aan de territoriale zee grenzende wateren vissen en waarvan de 
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vangsten en visreizen zeer dicht bij de haven plaatsvinden, van de regeling uitsluiten. Daarom 
is het passend om de flexibiliteit uit te breiden naar de hele kleinschalige kustvloot.

Amendement 400
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende lid 1 ter wordt 
ingevoegd:
“1 ter. Indien er tussen het tijdstip van de 
melding van de informatie en de 
aankomst in de haven vangsten worden 
gedaan, moet daarvan aanvullende 
kennisgeving worden gedaan na het aan 
boord houden en vóór de aanlanding.”.

Or. es

Motivering

Het bestaan van visserijactiviteiten die worden verricht op plaatsen zeer dicht bij de haven en 
de zeer korte tijd tussen het vissen en het binnenvaren maken het raadzaam om deze bepaling 
toe te voegen.

Amendement 401
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
“5 bis. De kustlidstaat kan bepaalde 
categorieën vissersvaartuigen die zijn vlag 
voeren gedurende een beperkte, 
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verlengbare periode, vrijstellen van de in 
lid 1 vastgestelde verplichting of een 
andere kennisgevingstermijn vaststellen 
met inachtneming van onder meer de 
soort visserijproducten, de afstand tussen 
de visgronden, de aanlandingsplaatsen en 
de havens waar de betrokken vaartuigen 
zijn geregistreerd.”.

Or. pt

Amendement 402
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

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

(a) de vrijstelling van de 
verplichtingen uit lid 1 voor bepaalde 
categorieën van vissersvaartuigen, 
rekening houdend met de hoeveelheden 
en het soort visserijproducten dat moet 
worden aangeland;
(b) de uitbreiding van de verplichting 
tot voorafgaande kennisgeving uit lid 1 
naar vissersvaartuigen met een lengte 
over alles van minder dan 12 meter voor 
specifieke visserijtakken;
(c) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor voorafgaande 
kennisgeving technische defecten of 
communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(d) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen gegevens in het 
kader van een voorafgaande kennisgeving 
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worden ontvangen;
(e) de toegang tot gegevens in het 
kader van een voorafgaande kennisgeving 
en de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen toegang tot 
gegevens wordt verkregen.

Or. pt

Amendement 403
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) in artikel 19 wordt „in de artikelen 
17 en 18” vervangen door „in artikel 17”.

(17) Artikel 19 wordt vervangen door:

“Artikel 19

Machtiging om een haven binnen te lopen
De bevoegde autoriteiten van de 
kustlidstaat mogen vissersvaartuigen de 
toegang tot de haven ontzeggen als de in 
artikel 17 bedoelde gegevens niet volledig 
zijn, behalve in geval van overmacht, 
waaronder ook zeer slechte 
weersomstandigheden en situaties die een 
bedreiging zijn voor de veiligheid van de 
bemanning.”

Or. it

Amendement 404
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 3 dagen voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 24 uur voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen niet de mogelijkheid te krijgen om te weigeren dat vaartuigen vangsten 
aanlanden wanneer zij hiervan tijdig op de hoogte zijn gesteld — 24 uur is toereikend.

Amendement 405
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 3 dagen voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 24 uur voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

Or. es
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Amendement 406
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 3 dagen voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 24 uur voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

Or. es

Motivering

Een termijn van 24 uur is voldoende voor vaartuigen die hun vangsten aanlanden in een 
derde land, met name rekening houdend met de recente terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU.

Amendement 407
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 3 dagen voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 24 uur voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
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de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

Or. it

Amendement 408
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 3 dagen voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

1. Het is Unievissersvaartuigen slechts 
toegestaan aan te landen in havens buiten 
de Uniewateren indien zij de bevoegde 
autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten 
minste 4 uur voor de geschatte tijd van 
aankomst in de haven elektronisch in 
kennis hebben gesteld van de in lid 3 
vermelde informatie en de vlaggenlidstaat 
de toestemming om aan te landen binnen 
die periode niet heeft geweigerd.

Or. it

Motivering

Het tijdsbestek van 3 dagen is in sommige gevallen langer dan de duur van de oversteek.

Amendement 409
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vlaggenlidstaat kan een kortere 
termijn van ten minste vier uur vaststellen 
voor de voorafgaande kennisgeving in de 

2. De vlaggenlidstaat kan een kortere 
termijn van ten minste de tijdsduur tot 
aankomst van het vissersvaartuig in de 
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zin van artikel 1 voor vissersvaartuigen die 
zijn vlag voeren en die visserijactiviteiten 
verrichten in de wateren van derde landen, 
rekening houdend met het soort 
visserijproducten en de afstand tussen de 
visgronden en de haven.

haven vaststellen voor de voorafgaande 
kennisgeving in de zin van artikel 1 voor 
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren en 
die visserijactiviteiten verrichten in de 
wateren van derde landen, rekening 
houdend met het soort visserijproducten en 
de afstand tussen de visgronden en de 
haven.

Or. it

Amendement 410
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vlaggenlidstaat kan een kortere 
termijn van ten minste vier uur vaststellen 
voor de voorafgaande kennisgeving in de 
zin van artikel 1 voor vissersvaartuigen die 
zijn vlag voeren en die visserijactiviteiten 
verrichten in de wateren van derde landen, 
rekening houdend met het soort 
visserijproducten en de afstand tussen de 
visgronden en de haven.

2. De vlaggenlidstaat kan een kortere 
termijn vaststellen voor de voorafgaande 
kennisgeving in de zin van artikel 1 voor 
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren en 
die visserijactiviteiten verrichten in de 
wateren van derde landen, rekening 
houdend met het soort visserijproducten en 
de afstand tussen de visgronden en de 
haven.

Or. it

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat de lidstaten zelf passende termijnen kunnen vaststellen 
naargelang van de kenmerken van hun zeegebied.

Amendement 411
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de in het visserijlogboek 
geregistreerde hoeveelheden per soort;

(g) de in het visserijlogboek 
geregistreerde hoeveelheden per soort, 
alsook, afzonderlijk vermeld, de 
hoeveelheden exemplaren kleiner dan de 
toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e; .

Or. en

Amendement 412
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie. De vlaggenlidstaat 
kan het vissersvaartuig daartoe 
verplichten in een andere haven aan te 
landen of het tijdstip van aankomst in de 
haven uit te stellen.

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie.

Or. es

Motivering

De inspectie kan worden uitgevoerd door een derde lidstaat zonder dat de normale 
aanlandingsactiviteiten worden verstoord, en de desbetreffende derde lidstaat kan de 
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benodigde informatie toezenden indien er billijke redenen voor een controle bestaan.

Amendement 413
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie. De vlaggenlidstaat 
kan het vissersvaartuig daartoe 
verplichten in een andere haven aan te 
landen of het tijdstip van aankomst in de 
haven uit te stellen.

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie.

Or. es

Amendement 414
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
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het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie. De vlaggenlidstaat 
kan het vissersvaartuig daartoe 
verplichten in een andere haven aan te 
landen of het tijdstip van aankomst in de 
haven uit te stellen.

het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie.

Or. en

Motivering

Wanneer de vlaggenlidstaat het vissersvaartuig kan verplichten in een andere haven aan te 
landen of het tijdstip van aankomst in de haven uit te stellen, brengt het de visserijactiviteiten 
en de kwaliteit van de vangsten ernstig in gevaar. De vangsten kunnen zelfs bederven, wat 
economische gevolgen heeft.

Amendement 415
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie. De vlaggenlidstaat kan 
het vissersvaartuig daartoe verplichten in 
een andere haven aan te landen of het 
tijdstip van aankomst in de haven uit te 
stellen.

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, of de 
regels die van toepassing zijn in de 
wateren van het derde land of in de volle 
zee waar het vaartuig actief is, niet naleeft, 
verzoeken de bevoegde autoriteiten van de 
vlaggenlidstaat het derde land waar het 
vaartuig wil aanlanden om samenwerking 
met het oog op een mogelijke inspectie. De 
vlaggenlidstaat kan het vissersvaartuig 
daartoe verplichten in een andere haven 
aan te landen of het tijdstip van aankomst 
in de haven uit te stellen.
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Or. en

Motivering

Unievissersvaartuigen die buiten de wateren van de Unie actief zijn, moeten niet alleen de 
regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid naleven, maar ook de regels die van 
toepassing zijn in de wateren van het derde land waar zij actief zijn of, indien relevant, in de 
volle zee.

Amendement 416
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie. De vlaggenlidstaat kan 
het vissersvaartuig daartoe verplichten in 
een andere haven aan te landen of het 
tijdstip van aankomst in de haven uit te 
stellen.

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, of de 
regels die van toepassing zijn in de 
wateren van het derde land of in de volle 
zee waar het vaartuig actief is, niet naleeft, 
verzoeken de bevoegde autoriteiten van de 
vlaggenlidstaat het derde land waar het 
vaartuig wil aanlanden om samenwerking 
met het oog op een mogelijke inspectie. De 
vlaggenlidstaat kan het vissersvaartuig 
daartoe verplichten in een andere haven 
aan te landen of het tijdstip van aankomst 
in de haven uit te stellen.

Or. en

Amendement 417
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 19 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie. De vlaggenlidstaat 
kan het vissersvaartuig daartoe verplichten 
in een andere haven aan te landen of het 
tijdstip van aankomst in de haven uit te 
stellen.

4. Wanneer er op basis van het 
onderzoek van de toegezonden informatie 
en andere beschikbare informatie 
aannemelijke redenen zijn om ervan uit te 
gaan dat het vissersvaartuig de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
naleeft, verzoeken de bevoegde autoriteiten 
van de vlaggenlidstaat het derde land waar 
het vaartuig wil aanlanden om 
samenwerking met het oog op een 
mogelijke inspectie. In de ernstigste 
gevallen kan de vlaggenlidstaat het 
vissersvaartuig daartoe verplichten in een 
andere haven aan te landen of het tijdstip 
van aankomst in de haven uit te stellen.

Or. it

Amendement 418
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 20 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd artikel 4, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad en artikel 43, lid 3, van deze 
verordening krijgen overladende 
Unievaartuigen en ontvangende 
Unievaartuigen slechts de toestemming om 
buiten de Uniewateren of in havens van 
derde landen op zee over te laden indien zij 
daarvoor de toestemming hebben van hun 
vlaggenlidstaten.

2 bis. Onverminderd artikel 4, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad en artikel 43, lid 3, van deze 
verordening krijgen overladende 
Unievaartuigen en ontvangende 
Unievaartuigen slechts de toestemming om 
buiten de Uniewateren of in havens van 
derde landen op zee over te laden indien zij 
daarvoor de toestemming hebben van hun 
vlaggenlidstaten. Overladen op zee in 
Uniewateren is evenwel toegestaan voor 
enkele pelagische soorten wanneer de 
vaartuigen zich ver van land bevinden en 
kleine hoeveelheden vangen die 
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onvoldoende rechtvaardiging vormen voor 
een terugkeer van het vaartuig naar de 
haven om de vangsten te verkopen.

Or. es

Motivering

Bij pelagische visserijen waarbij de vaartuigen zich op grote afstand van land bevinden en de 
gevangen hoeveelheden klein zijn en de vaartuigen moeten terugkeren omdat de kwaliteit van 
vissen als makreel, ansjovis, sardienen enz., snel achteruitgaat, ook al worden ze op het 
vaartuig goed bewaard, zou een dergelijke verplichte terugkeer van het vaartuig naar de 
haven om die vangsten te verkopen volkomen inefficiënt en mogelijk zelfs niet rendabel zijn.

Amendement 419
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 20 – lid 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van 
lid 2 bis, zenden de kapiteins van 
Unievaartuigen uiterlijk drie dagen voor 
de geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

Schrappen

(a) het unieke identificatienummer 
van de visreis zoals vermeld in het logboek 
in overeenstemming met artikel 14, lid 2, 
onder a);
(b) de identificatienummers van de 
vaartuigen en de naam van het 
overladende en van het ontvangende 
vissersvaartuig;
(c) de FAO-drielettercode van elke 
soort en het betrokken geografische 
gebied waar de vangsten zijn gedaan;
(d) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogram productgewicht 
en levend gewicht, gespecificeerd naar 
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aanbiedingsvorm van het product;
(e) de haven van bestemming van het 
ontvangende vissersvaartuig;
(f) de datum en het tijdstip van de 
geplande overlading;
(g) de geografische positie of de 
specifieke naam van de haven waar de 
overlading is gepland.

Or. fr

Amendement 420
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening EG nr. 1224/2009
Artikel 20 – lid 2 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van lid 
2 bis, zenden de kapiteins van 
Unievaartuigen uiterlijk drie dagen voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van lid 
2 bis, zenden de kapiteins van 
Unievaartuigen uiterlijk 24 uur voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

Or. es

Amendement 421
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 20 – lid 2 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van lid 
2 bis, zenden de kapiteins van 

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van lid 
2 bis, zenden de kapiteins van 
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Unievaartuigen uiterlijk drie dagen voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

Unievaartuigen uiterlijk 24 uur voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

Or. es

Amendement 422
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 20 – lid 2 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van 
lid 2 bis, zenden de kapiteins van 
Unievaartuigen uiterlijk drie dagen voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van 
lid 2 bis, zenden de kapiteins van 
Unievaartuigen uiterlijk 24 uur voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

Or. it

Amendement 423
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 20 – lid 2 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van 
lid 2 bis, zenden de kapiteins van 
Unievaartuigen uiterlijk drie dagen voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:

2 ter. Om een toestemming voor 
overlading aan te vragen uit hoofde van 
lid 2 bis, zenden de kapiteins van 
Unievaartuigen uiterlijk 4 uur voor de 
geplande overlading elektronisch de 
volgende informatie aan hun 
vlaggenlidstaat toe:
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Or. it

Motivering

Om de tekst in overeenstemming te brengen met de voorgestelde wijziging van artikel 17, lid 1 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Amendement 424
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Invullen van de aangifte van overlading Schrappen

Or. fr

Amendement 425
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 10 m of meer die betrokken zijn 
bij een overlading vullen een 
elektronische aangifte van overlading in.

Schrappen

Or. fr

Amendement 426
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 10 m of meer die betrokken zijn 
bij een overlading vullen een elektronische 
aangifte van overlading in.

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 10 m of meer die betrokken zijn 
bij een overlading vullen een aangifte van 
overlading in, waarin zij met name alle 
hoeveelheden van elke overgeladen of 
ontvangen soort vermelden boven de 
50 kg equivalent levend gewicht.

Or. pt

Amendement 427
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 10 m of meer die betrokken zijn 
bij een overlading vullen een elektronische 
aangifte van overlading in.

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van 12 m of meer die betrokken zijn 
bij een overlading vullen een elektronische 
aangifte van overlading in.

Or. bg

Amendement 428
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde aangifte van 
overlading bevat ten minste de volgende 
gegevens:

Schrappen

(a) het unieke identificatienummer 
van de visreis zoals vermeld in het logboek 
in overeenstemming met artikel 14, lid 2, 
onder a);
(b) de identificatienummers van de 
vaartuigen en de naam van het 
overladende en van het ontvangende 
vissersvaartuig;
(c) de FAO-drielettercode van elke 
soort en het betrokken geografische 
gebied waar de vangsten zijn gedaan;
(d) de geschatte hoeveelheden van 
iedere soort in kilogram productgewicht 
en levend gewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm van het product, of 
indien passend het aantal exemplaren, 
alsook, afzonderlijk vermeld, de 
hoeveelheden of aantallen exemplaren 
kleiner dan de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e;
(e) de haven van bestemming van het 
ontvangende vissersvaartuig en de 
geschatte datum en tijd van aankomst;
(f) de datum en het tijdstip van 
overlading;
(g) het geografisch gebied of de 
aangewezen overlaadhaven;
(h) de gebruikte omrekeningsfactoren.

Or. fr

Amendement 429
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde aangifte van 
overlading bevat ten minste de volgende 
gegevens:

2. De in lid 1 bedoelde aangifte van 
overlading heeft in de hele Unie hetzelfde 
formaat en bevat ten minste de volgende 
gegevens:

Or. it

Amendement 430
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de datum en het tijdstip van 
overlading;

(f) de datum en het tijdstip van het 
begin en einde van overlading;

Or. en

Amendement 431
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in de aangifte van 
overlading vermelde ramingen van de in 
kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis geldt een 
tolerantiemarge van 10 % per soort, in 
vergelijking met de aangelande 
hoeveelheden of het resultaat van een 
inspectie.

3. Voor de in de aangifte van 
overlading vermelde ramingen van de in 
kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis geldt een 
tolerantiemarge van 20 % per soort.
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Or. pt

Amendement 432
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in de aangifte van 
overlading vermelde ramingen van de in 
kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis geldt een 
tolerantiemarge van 10 % per soort, in 
vergelijking met de aangelande 
hoeveelheden of het resultaat van een 
inspectie.

3. Voor de in de aangifte van 
overlading vermelde ramingen van de in 
kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis geldt een 
tolerantiemarge van 15 % per soort, in 
vergelijking met de aangelande 
hoeveelheden of het resultaat van een 
inspectie.

Or. it

Amendement 433
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in de aangifte van 
overlading vermelde ramingen van de in 
kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis geldt een 
tolerantiemarge van 10 % per soort, in 
vergelijking met de aangelande 
hoeveelheden of het resultaat van een 
inspectie.

3. Voor de in de aangifte van 
overlading vermelde ramingen van de in 
kilogram uitgedrukte hoeveelheden aan 
boord gehouden vis geldt een 
tolerantiemarge van 15 % per soort, in 
vergelijking met de aangelande 
hoeveelheden of het resultaat van een 
inspectie.

Or. it
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Amendement 434
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om bepaalde categorieën 
vissersvaartuigen vrij te stellen van de in 
lid 1 vastgestelde verplichting, rekening 
houdend met de hoeveelheden en/of 
soorten visserijproducten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 435
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om bepaalde categorieën vissersvaartuigen 
vrij te stellen van de in lid 1 vastgestelde 
verplichting, rekening houdend met de 
hoeveelheden en/of soorten 
visserijproducten.

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om bepaalde categorieën vissersvaartuigen 
vrij te stellen van de in lid 1 vastgestelde 
verplichting, rekening houdend met de 
hoeveelheden en/of soorten 
visserijproducten en het risico op niet-
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en 
eventuele andere relevante wetgeving.

Or. en
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Amendement 436
François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte van 
10 m over alles of meer sturen de in artikel 
21 bedoelde informatie, binnen 24 uur 
nadat de overlading is voltooid, 
elektronisch door naar de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat.

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte van 
10 m over alles of meer sturen de in artikel 
21 bedoelde informatie, binnen 24 uur 
nadat de overlading is voltooid, 
elektronisch door naar de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat. In het 
specifieke geval van Frans-Guyana wordt 
de termijn van 24 uur verlengd tot 72 uur.

Or. fr

Amendement 437
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte van 
10 m over alles of meer sturen de in artikel 
21 bedoelde informatie, binnen 24 uur 
nadat de overlading is voltooid, 
elektronisch door naar de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat.

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte van 
12 m over alles of meer sturen de in 
artikel 21 bedoelde informatie, binnen 
24 uur nadat de overlading is voltooid, 
elektronisch door naar de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat.

Or. pt

Amendement 438
Ivo Hristov
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte van 
10 m over alles of meer sturen de in artikel 
21 bedoelde informatie, binnen 24 uur 
nadat de overlading is voltooid, 
elektronisch door naar de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat.

1. De kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte van 
12 m over alles of meer sturen de in 
artikel 21 bedoelde informatie, binnen 
24 uur nadat de overlading is voltooid, 
elektronisch door naar de bevoegde 
autoriteit van hun vlaggenlidstaat.

Or. bg

Amendement 439
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – 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:

Schrappen

(a) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor 
overladingsgegevens technische defecten 
of communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(b) maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen 
overladingsgegevens worden ontvangen;
(c) toegang tot overladingsgegevens 
en maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen toegang tot 
gegevens wordt verkregen.
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Or. fr

Amendement 440
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – 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:

Schrappen

(a) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor 
overladingsgegevens technische defecten 
of communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(b) maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen 
overladingsgegevens worden ontvangen;
(c) toegang tot overladingsgegevens 
en maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen toegang tot 
gegevens wordt verkregen.

Or. pt

Amendement 441
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
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betrekking tot overladingen.

Or. it

Amendement 442
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een lidstaat kan kapiteins van 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 15 m die zijn vlag 
voeren, van lid 1 vrijstellen indien zij:
(a) uitsluitend actief zijn in de 
territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat; 
of
(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.

Or. pt

Amendement 443
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen voor:

Schrappen

(a) het formaat en de inhoud van de 
aangifte van overlading;
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(b) het invullen en elektronisch 
registreren van overladingsgegevens;
(c) de werking van het elektronische 
registratie- en meldsysteem voor 
overladingsgegevens;
(d) de voorschriften voor de doorgifte 
van overladingsgegevens door een 
Unievissersvaartuig aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn vlaggenlidstaat en 
retourberichten van de autoriteiten van de 
vlaggenlidstaat;
(e) de voorschriften en het formaat 
voor de uitwisseling van 
overladingsinformatie tussen de lidstaten;
(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot overladingen;
(g) de frequentie van toezending van 
overladingsgegevens.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. pt

Amendement 444
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot overladingen;

Schrappen

Or. it
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Amendement 445
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pt

Amendement 446
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger vult een elektronische 
aangifte van aanlanding in.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger vult een aangifte van 
aanlanding in. Voor vaartuigen met een 
lengte over alles van meer dan 12 m wordt 
een elektronische aangifte van 
aanlanding ingevuld.

Or. bg

Amendement 447
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger vult een elektronische 
aangifte van aanlanding in.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig met een lengte over 
alles van meer dan 12 m of zijn 
vertegenwoordiger vult een elektronische 
aangifte van aanlanding in.

Or. pt

Amendement 448
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger vult een elektronische 
aangifte van aanlanding in.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig met een lengte over 
alles van meer dan 10 meter of een 
vertegenwoordiger van hem vult een 
elektronische aangifte van aanlanding in.

Or. it

Motivering

Deze verplichting is te belastend voor kleine vissersvaartuigen. Verder is het beter om in 
algemene zin te verwijzen naar een vertegenwoordiger van de kapitein die de aangifte kan 
verzenden.

Amendement 449
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger vult een elektronische 
aangifte van aanlanding in.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of een 
vertegenwoordiger van hem vult een 
elektronische aangifte van aanlanding in.

Or. it

Motivering

De naleving van deze verplichting vormt in veel gevallen een zware last, met name voor de 
kleinschalige ambachtelijke visserij. Via dit amendement wordt de naleving ervan 
eenvoudiger gemaakt en wordt de toepassing van de regel efficiënter.

Amendement 450
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor kleine vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 10 meter 
wordt de verklaring in een 
vereenvoudigde vorm opgesteld, of 
subsidiair op papier.

Or. it

Amendement 451
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 1 bis(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Niettegenstaande de vereisten in 
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lid 1 is de verplichting tot het invullen van 
een aangifte van aanlanding voor 
vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 m alleen van 
toepassing op vaartuigen die op soorten 
vissen waarvoor meerjarenplannen zijn 
vastgesteld uit hoofde van de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en vaartuigen die 
boomkorren gebruiken.

Or. bg

Amendement 452
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 mogen 
kapiteins van Unievangstvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 
12 meter die uitsluitend actief zijn in de 
territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat 
en die nooit meer dan 24 uur op zee 
blijven tussen het tijdstip van vertrek uit 
de haven en het tijdstip van terugkeer 
naar de haven de aangifte van aanlanding 
op papier invullen.

Or. en

Motivering

Het invullen van de aangifte van aanlanding in papierformaat blijft mogelijk voor 
vangstvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter die uitsluitend actief zijn 
in de territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat en die nooit meer dan 24 uur op zee blijven. 
Een verplichting voor deze vaartuigen wordt niet gerechtvaardigd door de nagestreefde 
doelstellingen en levert een onevenredige last op voor vissers en lidstaten.
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Amendement 453
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde aangifte van 
aanlanding bevat ten minste de volgende 
gegevens:

2. De in lid 1 bedoelde aangifte van 
aanlanding heeft in de hele Unie hetzelfde 
formaat en bevat ten minste de volgende 
gegevens:

Or. it

Amendement 454
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de datum en het tijdstip van 
aanlanding;

(f) de datum en het tijdstip van het 
begin en einde van aanlanding;

Or. en

Amendement 455
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De kapitein is verantwoordelijk 
voor de juistheid van de in de aangifte van 
aanlanding vermelde gegevens.

3. De kapitein, of een 
vertegenwoordiger van hem, is 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
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in de aangifte van aanlanding vermelde 
gegevens.

Or. it

Motivering

De naleving van deze verplichting vormt in veel gevallen een zware last, met name voor de 
kleinschalige ambachtelijke visserij. Via dit amendement wordt de naleving ervan 
eenvoudiger gemaakt en wordt de toepassing van de regel efficiënter.

Amendement 456
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de omrekening van 
opgeslagen of verwerkt visgewicht naar 
levend visgewicht voor de aangifte van 
aanlanding passen de kapiteins van 
vissersvaartuigen een omrekeningsfactor 
toe die wordt vastgesteld volgens artikel 
14, lid 9.

4. Voor de omrekening van 
opgeslagen of verwerkt visgewicht naar 
levend visgewicht voor de aangifte van 
aanlanding past de kapitein van het 
vissersvaartuig, of een vertegenwoordiger 
van hem, een omrekeningsfactor toe die 
wordt vastgesteld volgens artikel 14, lid 9.

Or. it

Motivering

De naleving van deze verplichting vormt in veel gevallen een zware last, met name voor de 
kleinschalige ambachtelijke visserij. Via dit amendement wordt de naleving ervan 
eenvoudiger gemaakt en wordt de toepassing van de regel efficiënter.

Amendement 457
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in lid 1 bedoelde aangifte van 
aanlanding is van toepassing vanaf 
[8 jaar na de datum van 
inwerkingtreding] voor 
Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 10 meter.

Or. it

Amendement 458
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronisch verzenden van gegevens van 
de aangifte van aanlanding

Verzenden van gegevens van de aangifte 
van aanlanding

Or. en

Amendement 459
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronisch verzenden van gegevens van 
de aangifte van aanlanding

Verzenden van gegevens van de aangifte 
van aanlanding

Or. bg
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Amendement 460
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig met een lengte over 
alles van 10 meter of meer of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat. 

De kapitein van een Unievissersvaartuig 
met een lengte over alles van minder dan 
10 meter of zijn vertegenwoordiger stuurt 
de in artikel 23 bedoelde informatie 
binnen 48 uur nadat de aanlanding is 
voltooid elektronisch, of subsidiair op 
papier, door naar de bevoegde autoriteit 
van de vlaggenlidstaat. 

Or. it

Amendement 461
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat 
de aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie zo snel mogelijk en 
uiterlijk 48 uur nadat de aanlanding is 
voltooid, met uitzondering van de 
weekends en officiële nationale 
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feestdagen, elektronisch door naar de 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat.

Wanneer de visserijproducten voordat ze 
zijn gewogen worden vervoerd vanaf de 
plaats van aanlanding, wordt de 
aanlanding als voltooid beschouwd met 
het oog op de toepassing van dit artikel 
wanneer de visserijproducten zijn 
gewogen.

Or. en

Motivering

Momenteel moeten kapiteins van EU-vissersvaartuigen de aangifte van aanlanding zo snel 
mogelijk indienen, en in elk geval binnen 48 uur na de voltooiing van de aanlanding. De 
beperking tot 24 uur zal veel problemen creëren, terwijl deze geen echte toegevoegde waarde 
oplevert.

Amendement 462
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat, weekenden en nationale 
feestdagen niet meegerekend.

Wanneer visserijproducten vanaf de 
plaats van aanlanding worden vervoerd 
voordat ze zijn gewogen, wordt de 
aanlanding voor de toepassing van het 
onderhavige artikel geacht te zijn voltooid 
wanneer de visserijproducten zijn 
gewogen.

Or. es



AM\1204724NL.docx 55/179 PE647.060v01-00

NL

Amendement 463
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 48 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

Voor de toepassing van het onderhavige 
artikel wordt de aanlanding van 
visserijproducten die vanaf de plaats van 
aanlanding worden vervoerd voordat ze 
zijn gewogen, geacht te zijn voltooid 
wanneer de visserijproducten zijn 
gewogen.

Or. es

Amendement 464
François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat. In het specifieke geval 
van Frans-Guyana wordt de termijn van 
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24 uur verlengd tot 72 uur.

Or. fr

Amendement 465
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

Or. en

Amendement 466
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid elektronisch door 
naar de bevoegde autoriteit van de 
vlaggenlidstaat.

1. De kapitein van een 
Unievissersvaartuig of zijn 
vertegenwoordiger stuurt de in artikel 23 
bedoelde informatie binnen 24 uur nadat de 
aanlanding is voltooid door naar de 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat.

Or. bg
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Amendement 467
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 dienen 
kapiteins van Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 
12 meter die uitsluitend actief zijn in de 
territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat 
en die nooit meer dan 24 uur op zee 
blijven tussen het tijdstip van vertrek uit 
de haven en het tijdstip van terugkeer 
naar de haven de aangifte van aanlanding 
zo snel mogelijk en uiterlijk 48 uur na de 
voltooiing van de aanlanding in bij de 
bevoegde autoriteit van hun 
vlaggenlidstaat.

Or. en

Motivering

Het invullen van de aangifte van aanlanding in papierformaat blijft mogelijk voor 
vangstvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter die uitsluitend actief zijn 
in de territoriale zeeën van de vlaggenlidstaat en die nooit meer dan 24 uur op zee blijven. 
Een verplichting voor deze vaartuigen wordt niet gerechtvaardigd door de nagestreefde 
doelstellingen en levert een onevenredige last op voor vissers en lidstaten.

Amendement 468
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een lidstaat kan kapiteins van 



PE647.060v01-00 58/179 AM\1204724NL.docx

NL

Unievissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 15 m die zijn vlag 
voeren, van lid 1 vrijstellen indien zij:
(a) uitsluitend actief zijn in de territoriale 
zeeën van de vlaggenlidstaat; of
(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.

Or. pt

Amendement 469
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

Schrappen

(a) afwijkingen met betrekking tot het 
overleggen van de aangifte van 
aanlanding;
(b) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor 
overladingsgegevens technische defecten 
of communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(c) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen gegevens van de 
aangifte van aanlanding worden 
ontvangen;
(d) toegang tot gegevens van de 
aangifte van aanlanding en maatregelen 
die moeten worden genomen wanneer 
geen toegang tot gegevens wordt 
verkregen.
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Or. fr

Amendement 470
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

Schrappen

(a) afwijkingen met betrekking tot het 
overleggen van de aangifte van 
aanlanding;
(b) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor 
overladingsgegevens technische defecten 
of communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(c) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen gegevens van de 
aangifte van aanlanding worden 
ontvangen;
(d) toegang tot gegevens van de 
aangifte van aanlanding en maatregelen 
die moeten worden genomen wanneer 
geen toegang tot gegevens wordt 
verkregen.

Or. it

Amendement 471
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot:

Schrappen

(a) afwijkingen met betrekking tot het 
overleggen van de aangifte van 
aanlanding;
(b) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor 
overladingsgegevens technische defecten 
of communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;
(c) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen gegevens van de 
aangifte van aanlanding worden 
ontvangen;
(d) toegang tot gegevens van de 
aangifte van aanlanding en maatregelen 
die moeten worden genomen wanneer 
geen toegang tot gegevens wordt 
verkregen.

Or. pt

Amendement 472
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) afwijkingen met betrekking tot het 
overleggen van de aangifte van 
aanlanding;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 473
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) afwijkingen met betrekking tot het 
overleggen van de aangifte van aanlanding;

(a) afwijkingen met betrekking tot het 
overleggen van de aangifte van aanlanding, 
met name voor Unievissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 
10 meter;

Or. it

Amendement 474
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bepalingen die van toepassing 
zijn wanneer de elektronische registratie- 
en meldsystemen voor 
overladingsgegevens technische defecten 
of communicatiestoringen vertonen of 
anderszins niet functioneren;

Schrappen

Or. fr

Amendement 475
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer geen gegevens van de 
aangifte van aanlanding worden 
ontvangen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 476
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) toegang tot gegevens van de 
aangifte van aanlanding en maatregelen 
die moeten worden genomen wanneer 
geen toegang tot gegevens wordt 
verkregen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 477
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot aangiften van aanlanding.

Or. it
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Amendement 478
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de frequentie van toezending van 
gegevens van de aangifte van aanlanding.

Or. it

Amendement 479
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen betreffende:

Schrappen

(a) het formaat en de inhoud van de 
aangifte van aanlanding;
(b) de invulling en digitale registratie 
van gegevens van de aangifte van 
aanlanding;
(c) de werking van het elektronische 
registratie- en meldsysteem voor gegevens 
van de aangifte van aanlanding;
(d) de voorschriften voor de doorgifte 
van gegevens van de aangifte van 
aanlanding door een Unievissersvaartuig 
aan de bevoegde autoriteiten van zijn 
vlaggenstaat en retourberichten van de 
autoriteiten;
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(e) de voorschriften en het formaat 
voor de uitwisseling van gegevens van de 
aangifte van aanlanding tussen de 
lidstaten;
(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot aangiften van aanlanding;
(g) de frequentie van toezending van 
gegevens van de aangifte van aanlanding.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

Or. fr

Amendement 480
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen betreffende:

Schrappen

(a) het formaat en de inhoud van de 
aangifte van aanlanding;
(b) de invulling en digitale registratie 
van gegevens van de aangifte van 
aanlanding;
(c) de werking van het elektronische 
registratie- en meldsysteem voor gegevens 
van de aangifte van aanlanding;
(d) de voorschriften voor de doorgifte 
van gegevens van de aangifte van 
aanlanding door een Unievissersvaartuig 
aan de bevoegde autoriteiten van zijn 
vlaggenstaat en retourberichten van de 
autoriteiten;
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(e) de voorschriften en het formaat 
voor de uitwisseling van gegevens van de 
aangifte van aanlanding tussen de 
lidstaten;
(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot aangiften van aanlanding;
(g) de frequentie van toezending van 
gegevens van de aangifte van aanlanding.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 481
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen betreffende:

Schrappen

(a) het formaat en de inhoud van de 
aangifte van aanlanding;
(b) de invulling en digitale registratie 
van gegevens van de aangifte van 
aanlanding;
(c) de werking van het elektronische 
registratie- en meldsysteem voor gegevens 
van de aangifte van aanlanding;
(d) de voorschriften voor de doorgifte 
van gegevens van de aangifte van 
aanlanding door een Unievissersvaartuig 
aan de bevoegde autoriteiten van zijn 
vlaggenstaat en retourberichten van de 
autoriteiten;
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(e) de voorschriften en het formaat 
voor de uitwisseling van gegevens van de 
aangifte van aanlanding tussen de 
lidstaten;
(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot aangiften van aanlanding;
(g) de frequentie van toezending van 
gegevens van de aangifte van aanlanding.

Or. fr

Amendement 482
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen betreffende:

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

Or. pt

Amendement 483
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 6 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de taken van de in artikel 5, lid 5, 
bedoelde ene enkele autoriteit met 
betrekking tot aangiften van aanlanding;

Schrappen

Or. it
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Amendement 484
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 24 – lid 6 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de frequentie van toezending van 
gegevens van de aangifte van aanlanding.

Schrappen

Or. it

Amendement 485
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In titel IV, hoofdstuk 1, afdeling 1, 
wordt het volgende artikel 25 bis 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 25 bis
Controle op de aanlandingsverplichting
1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.
2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor 
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verschillende risicocategorieën vastgesteld 
in specifieke controle- en 
inspectieprogramma's die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.
3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.
4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.”.

Or. pt

Amendement 486
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In titel IV, hoofdstuk 1, afdeling 1, 
wordt het volgende artikel 25 bis 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 25 bis
Controle op de aanlandingsverplichting
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1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.
2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor 
verschillende risicocategorieën vastgesteld 
in specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma’s worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.
3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.
4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.”

Or. it

Motivering

Het plaatsen van CCTV-camera’s aan boord is te gecompliceerd en lastig uitvoerbaar en 
toepasbaar, vooral voor vaartuigen van de kleinschalige ambachtelijke visserij. Het 
installeren en beheren van de camera’s zou bovendien een uitermate zware kostenpost met 
zich meebrengen voor de exploitanten, die vaak over zeer beperkte middelen beschikken. Tot 
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slot zijn er ernstige twijfels met betrekking tot privacybescherming.

Amendement 487
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

Schrappen

Or. it

Motivering

Het gebruik van CCTV-systemen is ingewikkeld en lastig uitvoerbaar, met name voor kleine 
vissersvaartuigen op de Middellandse Zee en de typische activiteiten die daar worden 
verricht. Voor kmo’s en met name degenen met vaartuigen met een kleiner tonnage die 
ambachtelijke visserij bedrijven (die vaak met zeer weinig middelen en in geringe volumes 
worden beheerd), zal het lastig zijn zich aan de nieuwe technologieën aan te passen zonder 
concrete steun van steunmaatregelen voor modernisering.

Amendement 488
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld percentage vissersvaartuigen 
met een lengte over alles van 24 m of 
meer die op soorten vissen waarvoor een 
aanlandingsverplichting geldt en die hun 
vlag voeren, verplicht om:

(a) waarnemers aan boord te hebben;
(b) te beschikken over een 
elektronisch volgsysteem anders dan een 
CCTV-systeem (gesloten televisiecircuit) 
om de naleving van de 
aanlandingsverplichting te controleren;
De kosten van de inzet van waarnemers 
aan boord of van de installatie en werking 
van het elektronisch volgsysteem anders 
dan een CCTV-systeem mogen noch 
volledig, noch gedeeltelijk worden 
doorberekend aan de reders.

Or. es

Amendement 489
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van 12 meter of meer die op soorten vissen 
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geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, geleidelijk 
uitgerust met elektronische volgsystemen 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken en waarmee 
de naleving van de 
aanlandingsverplichting doeltreffend kan 
worden gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld 
gesloten televisiecircuitsystemen (CCTV-
systemen).
Deze elektronische volgsystemen moeten 
de grondrechten van de bemanningsleden, 
het recht op eerbiediging van het 
privéleven en op gegevensbescherming, 
waarborgen.

Or. fr

Motivering

Cet Amendement propose de ne pas fermer la porte aux autres technologies que les CCTV qui 
permettent une surveillance électronique avec enregistrement continu intégrant le stockage 
des données. Les navires qui doivent mettre progressivement en place ces systèmes de 
surveillance ont un longueur hors tout de 12 mètres au moins et sont identifiés conformément 
à la procédure de l’article 95 comme étant à risque élevé ou très élevé de non-respect de 
l’obligation de débarquement. Ces systèmes de surveillance doivent respecter les droits 
fondamentaux de l'équipage, de respect à la vie privée et à la protection des données.

Amendement 490
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Voor het volgen 
van visserijtakken kunnen de lidstaten 
waarnemers belasten met de controle aan 
boord van vissersvaartuigen die op soorten 
vissen waarvoor een 
aanlandingsverplichting geldt en die hun 
vlag voeren. Alle kosten van de inzet van 
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die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

de in het kader van dit plan met de 
controle aan boord belaste waarnemers 
worden gedragen door de vlaggenlidstaat. 
De lidstaten mogen deze kosten volledig of 
gedeeltelijk doorberekenen aan de reders 
van de vissersvaartuigen die hun vlag 
voeren en in de desbetreffende visserijtak 
actief zijn.

Or. es

Amendement 491
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe kunnen 
de lidstaten beslissen deze controle in te 
voeren.

Or. fr

Amendement 492
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, op basis van 
de risicocategorieën in specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s die 
zijn goedgekeurd op grond van artikel 95, 
uitgerust met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) of andere alternatieve 
systemen voor de monitoring van 
teruggooi die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

Or. en

Motivering

De onschuldpresumptie is een juridisch beginsel dat op alle gebieden in stand moet worden 
gehouden, met inbegrip van inspecties in de EU-visserijsector. De verplichting om camera’s 
en andere apparatuur voor de monitoring van teruggooi aan boord te installeren zal dus 
alleen van toepassing zijn op vaartuigen die als hoog risico op niet-naleving van de 
aanlandingsverplichting zijn aangemerkt.

Amendement 493
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe 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 
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geldt en die hun vlag voeren, uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

onder de aanlandingsverplichting valt. 
Alle kosten die voortvloeien uit de op 
grond van deze regeling verrichte 
activiteiten van met controle belaste 
waarnemers komen ten laste van de 
vlaggenlidstaten. De lidstaten brengen 
deze kosten niet, volledig of gedeeltelijk, 
in rekening aan de reders van de 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren en 
in de desbetreffende visserijtak actief zijn.

Or. en

Amendement 494
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting, alsook de 
verzameling van betrouwbare gegevens 
over vangsten en over bijvangsten van 
kwetsbare soorten. Daartoe worden alle 
vissersvaartuigen van de Europese Unie 
met een lengte van 12 meter of meer 
uitgerust met elektronische volgsystemen 
op afstand, met name middels de 
installatie van CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

Or. fr

Motivering

Elektronische volgsystemen op afstand kunnen belangrijke evoluties op het gebied van 
gegevensverzameling en de bescherming van kwetsbare soorten mogelijk maken. Het is dan 
ook cruciaal dat de mogelijkheid om er gebruik van te maken wordt uitgebreid naar meer 
doelstellingen dan alleen de controle op de naleving van de aanlandingsverplichting. De 
uitgebreide controles die mogelijk worden door elektronische volgsystemen op afstand dienen 
zoveel mogelijk te worden veralgemeend om een optimale toepassing van de regels van het 
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gemeenschappelijk visserijbeleid te verzekeren.

Amendement 495
Raffaele Stancanelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van meer dan 32 meter die op soorten 
vissen waarvoor een 
aanlandingsverplichting geldt en die hun 
vlag voeren, op vrijwillige basis uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. it

Motivering

Om dezelfde redenen als genoemd bij amendement nr. 1.

Amendement 496
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe mogen 
de lidstaten elektronische 
monitoringsystemen gebruiken, zoals 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en/of met controle 
belaste waarnemers inzetten aan boord 
van vissersvaartuigen die hun vlag 
voeren.

Or. en

Amendement 497
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust 
met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe kunnen 
zij voorschrijven dat elektronische 
volgsystemen worden gebruikt, waaronder 
ook CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken, in 
overeenstemming met de leden 2 en 3.

Or. it

Amendement 498
Ivo Hristov
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van meer dan 12 m die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

Or. bg

Amendement 499
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting, de 
betrouwbaarheid van de vangstgegevens 
en de bijvangsten van kwetsbare soorten. 
Daartoe worden alle vaartuigen met een 
lengte van meer dan 12 meter uitgerust 
met elektronische systemen voor 
monitoring op afstand, bestaande uit 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen, netsensoren en 
systemen die over gegevensopslag 
beschikken.

Or. en
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Motivering

Vissersvaartuigen met een hoog risico op niet-naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moeten worden uitgerust met doeltreffende 
monitoringsystemen waarvan de werking is bewezen en die de handhaving van de 
aanlandingsverplichting en de vereisten inzake gegevensverzameling en bijvangsten van 
kwetsbare soorten kunnen vergemakkelijken.

Amendement 500
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe kan een 
in overeenstemming met lid 2 vastgesteld 
minimumpercentage vissersvaartuigen die 
op soorten vissen waarvoor een 
aanlandingsverplichting geldt en die hun 
vlag voeren, op vrijwillige basis worden 
uitgerust met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken.

Or. hr

Motivering

Het voorstel kan als optie de invoering van CCTV op vrijwillige basis bevatten.

Amendement 501
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting, de 
betrouwbaarheid van de vangstgegevens 
en de bijvangsten van kwetsbare soorten. 
Daartoe worden alle vissersvaartuigen 
uitgerust met elektronische systemen voor 
monitoring op afstand, bestaande uit 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen, netsensoren en 
systemen die over gegevensopslag 
beschikken.

Or. en

Amendement 502
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor 
verschillende risicocategorieën vastgesteld 
in specifieke controle- en 
inspectieprogramma's die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.

Schrappen

Or. es

Amendement 503
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor 
verschillende risicocategorieën vastgesteld 
in specifieke controle- en 
inspectieprogramma's die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 504
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor 
verschillende risicocategorieën vastgesteld 
in specifieke controle- en 
inspectieprogramma's die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 505
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor 
verschillende risicocategorieën vastgesteld 
in specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma’s worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.

Schrappen

Or. it

Amendement 506
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma's die 
worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 95. In die programma's worden 
tevens de risicocategorieën bepaald, 
evenals de types vissersvaartuigen die in 
die categorieën worden opgenomen.

2. De in lid 1 vermelde vereiste is 
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 vaartuig met een hoog of 
zeer hoog risico op niet-naleving in 
verband met de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. en
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Amendement 507
Raffaele Stancanelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95. In die programma’s worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de types 
vissersvaartuigen die in die categorieën 
worden opgenomen.

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95. In die programma’s worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de types 
vissersvaartuigen, die worden vastgesteld 
op basis van de in lid 1 genoemde lengte, 
die in die categorieën worden opgenomen.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. it

Motivering

Om dezelfde redenen als genoemd bij amendement nr. 1.

Amendement 508
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor 
verschillende risicocategorieën vastgesteld 
in specifieke controle- en 

2. De in lid 1 vermelde verplichting 
geldt eveneens voor een 
minimumpercentage vaartuigen met een 
lengte van minder dan 12 meter dat wordt 
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inspectieprogramma's die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.

vastgesteld overeenkomstig het aantal 
vaartuigen waarvan in de specifieke 
controle- en inspectieprogramma's die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95 wordt vastgesteld dat ze een groot of 
een zeer groot risico vormen op het gebied 
van niet-naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. fr

Motivering

Vaartuigen die op het gebied van niet-naleving van de regels van het gemeenschappelijke 
visserijbeleid een groot risico vormen, moeten ongeacht hun afmetingen worden uitgerust met 
doeltreffende volgsystemen. Deze eis is gerechtvaardigd met het oog op de instandhouding 
van de visbestanden, die negatieve gevolgen zouden kunnen ondervinden van de niet-
naleving, ook door een vaartuig van minder dan 12 meter, van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, en met name de regels in verband met de beperking op 
bijvangsten van kwetsbare soorten.

Amendement 509
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma's die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95. In die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de types 
vissersvaartuigen die in die categorieën 
worden opgenomen.

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën met een hoog risico op 
niet-naleving van de 
aanlandingsverplichting vastgesteld in 
specifieke controle- en 
inspectieprogramma's die worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 95. In 
die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de types 
vissersvaartuigen die in die categorieën 
worden opgenomen.

Or. es
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Motivering

De risicocategorieën moeten scherper worden afgebakend.

Amendement 510
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma's die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95. In die programma's worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.

2. De in lid 1 vermelde 
vissersvaartuigen worden, in de specifieke 
controle- en inspectieprogramma's die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95, aangeduid als vaartuigen die een 
groot of zeer groot risico vormen op het 
gebied van niet-naleving van de 
aanlandingsverplichting.

Or. fr

Amendement 511
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95. In die programma’s worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de 
types vissersvaartuigen die in die 
categorieën worden opgenomen.

2. Indien twee of meer ernstige 
inbreuken op regels betreffende de 
aanlandingsverplichting zoals bedoeld in 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 hebben plaatsgevonden, 
worden de vissersvaartuigen tijdelijk 
uitgerust met CCTV-systemen.
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Or. it

Amendement 512
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

Schrappen

Or. fr

Amendement 513
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

Schrappen

Or. fr

Amendement 514
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

Schrappen

Or. en

Amendement 515
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

Schrappen

Or. it

Amendement 516
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 

3. In plaats van de waarnemers aan 
boord en de in lid 1 bedoelde 
elektronische systemen, en ten aanzien 
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volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

van het in lid 2 bedoelde percentage 
vaartuigen, kunnen de lidstaten toestaan 
dat CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
over gegevensopslag beschikken worden 
gebruikt. Het gebruik van continu 
opnemende CCTV-systemen is vrijwillig 
en is gekoppeld aan stimulansen zoals 
quotaverhogingen.
De lidstaten kunnen het gebruik van 
CCTV-systemen als bijkomende sanctie 
opleggen in geval van ernstige inbreuken 
op de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid betreffende de 
aanlandingsverplichting.
Bij de installatie van elektronische 
volgsystemen en de opslag en behandeling 
van de gegenereerde gegevens worden de 
vertrouwelijkheid en de privacygevoelige 
aard van de persoonlijke en 
bedrijfsinformatie geëerbiedigd.

Or. es

Motivering

En su Dictamen sobre la propuesta de la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo se 
declaró contrario a la obligación indiscriminada de instalar sistemas de CCTV en las 
embarcaciones, por ser contraria al derecho laboral, al derecho a la privacidad y al secreto 
comercial. Siguiendo sus recomendaciones, y a fin de controlar el cumplimiento de la 
obligación de desembarque, proponemos reforzar el uso de los observadores a bordo y crear 
un mecanismo voluntario de introducción de los CCTV con incentivos. La instalación 
obligatoria de sistemas de CCTV se debe circunscribir a aquellas embarcaciones que hayan 
cometido infracciones graves.

Amendement 517
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV- 3. Naast de in lid 1 bedoelde met de 
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systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

controle belaste waarnemers kunnen de 
lidstaten voorschrijven dat andere 
elektronische controlesystemen worden 
gebruikt om de aanlandingsverplichting te 
controleren, met inbegrip van de in de 
leden 3 en 4 voorgeschreven CCTV-
systemen (gesloten televisiecircuit) die 
continu opnemen.

Or. es

Amendement 518
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

3. Naast de in lid 1 bedoelde met de 
controle belaste waarnemers kunnen de 
lidstaten voorschrijven dat andere 
elektronische volgsystemen worden 
gebruikt om de aanlandingsverplichting te 
controleren, waaronder CCTV-systemen 
(gesloten televisiecircuit) die continu 
opnemen zoals voorgeschreven in de 
leden 3 en 4.

Or. en

Amendement 519
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 

3. De opnames van de CCTV-
systemen behoren toe aan de eigenaar van 
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voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

het vissersvaartuig. De bevoegde 
autoriteiten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de inhoud van de 
opnames en verbieden de verspreiding 
ervan, behalve voor de in dit artikel 
genoemde doelen.

Or. it

Amendement 520
Raffaele Stancanelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten 
voorschrijven dat andere elektronische 
volgsystemen worden gebruikt om de 
aanlandingsverplichting te controleren.

3. Naast de in lid 1 bedoelde CCTV-
systemen kunnen de lidstaten in 
samenspraak met andere lidstaten 
bepalen dat op vrijwillige basis andere 
elektronische volgsystemen mogen worden 
gebruikt om de aanlandingsverplichting te 
controleren.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. it

Motivering

Om dezelfde redenen als genoemd bij amendement nr. 1.

Amendement 521
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie evalueert de 
doeltreffendheid van elektronische 
volgsystemen om de naleving van de 
aanlandingsverplichting te controleren, 
alsook hun bijdrage aan het bereiken van 
de maximale duurzame opbrengst voor de 
betrokken visbestanden, en dient ... [5 jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag in bij de Raad en 
het Parlement.

Or. fr

Amendement 522
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als aanvulling op de elektronische 
volgsystemen voor de controle op de 
aanlandingsverplichting kunnen de 
lidstaten eveneens het gebruik 
ondersteunen van systemen die 
rechtstreeks op het vistuig een beter 
toezicht op de selectiviteit van 
visserijactiviteiten mogelijk maken.

Or. fr

Motivering

Er worden momenteel talrijke innovaties ontwikkeld, zoals software voor digitale herkenning 
in real time of andere instrumenten die verband houden met kunstmatige intelligentie, en die 
maken het mogelijk om rechtstreeks op het vistuig beter toezicht te houden op de selectiviteit 
van visserijactiviteiten. Aangezien de bedoeling van de aanlandingsverplichting is om aan te 
zetten tot meer selectiviteit, moeten deze instrumenten worden gebruikt om de 
visserijactiviteiten op zich selectiever te maken en om niet alleen een controle achteraf met 
CCTV van de visserijactiviteiten te stimuleren.
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Amendement 523
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vissersvaartuigen mogen op 
vrijwillige basis worden uitgerust met 
CCTV-technologie, mits een stimulans, 
zoals verhogingen van de vangstquota of 
de vrije keuze van een methode bij het 
vissen wordt toegekend door de bevoegde 
autoriteit.

Or. en

Amendement 524
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vissersvaartuigen kunnen op 
vrijwillige basis zijn uitgerust met CCTV-
technologie, gekoppeld aan een door de 
bevoegde autoriteit vast te stellen 
incentive.

Or. es

Amendement 525
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vissersvaartuigen kunnen op 
vrijwillige basis met CCTV-systemen 
worden uitgerust. In dit geval wordt hun 
bijzondere voordelen toegekend, 
waaronder de schrapping van punten.

Or. it

Amendement 526
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Vissersvaartuigen worden op 
tijdelijke en verplichte basis uitgerust met 
CCTV-technologie wanneer zij twee of 
meer ernstige inbreuken op de regels van 
artikel 15 van het GVB hebben gepleegd 
en hiertoe wordt besloten door de 
bevoegde autoriteit als begeleidende 
sanctie.

Or. en

Amendement 527
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Vissersvaartuigen die twee of meer 
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ernstige inbreuken op de voorschriften 
van artikel 15 van het GVB hebben 
gepleegd, kunnen door de bevoegde 
autoriteit als bijkomende sanctie worden 
verplicht om tijdelijk te zijn uitgerust met 
CCTV-technologie.

Or. es

Amendement 528
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De bepalingen van dit artikel zijn 
van toepassing tot ... [7 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening].

Or. fr

Motivering

Er wordt voorzien in een einddatum voor dit artikel – zeven jaar na de inwerkingtreding – om 
een herziening van dit artikel voor te stellen in het licht van de conclusies van het verslag dat 
de Commissie na vijf jaar toepassing van het artikel zal indienen bij het Parlement en de 
Raad over de doeltreffendheid van de elektronische volgsystemen om de naleving van de 
aanlandingsverplichting te controleren, alsook hun bijdrage aan het bereiken van de 
maximale duurzame opbrengst voor de betrokken bestanden.

Amendement 529
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De CCTV-opnamen zijn te 
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allen tijde eigendom van de eigenaar van 
het vissersvaartuig. De bevoegde 
autoriteiten beschermen en waarborgen 
gedurende het hele proces de 
vertrouwelijkheid en het recht op privacy.

Or. es

Amendement 530
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De eigenaar van het 
vissersvaartuig blijft te allen tijde 
eigenaar van de CCTV-opnamen. De 
vertrouwelijkheid van zaken en het recht 
op privacy worden gedurende het 
volledige proces beschermd en 
gewaarborgd door de bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 531
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 

Schrappen
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controle op de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 532
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

Schrappen

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. it

Amendement 533
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de toegestane 
stimulansen voor de vrijwillige installatie 
van videobewakingssystemen, de duur in 
geval van verplicht gebruik, en de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

Or. es

Amendement 534
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de toegestane 
stimulansen voor de vrijwillige installatie 
van CCTV-systemen, de duur van een 
eventueel verplicht gebruik, de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van deze 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

Or. en

Amendement 535
Rosa D'Amato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen, alsmede de in lid 3 bis 
bedoelde stimulansen voor installatie op 
vrijwillige basis.

Or. it

Amendement 536
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 119 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die voorzien in de voorschriften, 
de technische specificaties, de installatie en 
de werking en stimulansen voor de 
installatie van de elektronische 
volgsystemen voor de controle van de 
aanlandingsverplichting, met inbegrip van 
CCTV-systemen die continu opnemen.

Or. es
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Motivering

De medewetgevers moeten bevoegd blijven op dit gebied.

Amendement 537
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 
met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen en toegestane 
stimulansen voor de vrijwillige installatie 
van deze systemen.

Or. en

Amendement 538
Raffaele Stancanelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen ten aanzien van de 
voorschriften, de technische specificaties, 
de installatie en de werking van de 
elektronische volgsystemen voor de 
controle van de aanlandingsverplichting, 

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen in samenspraak 
met de lidstaten nadere regels vaststellen 
ten aanzien van de voorschriften, de 
technische specificaties, de installatie en de 
werking van de elektronische 
volgsystemen voor de controle van de 
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met inbegrip van CCTV-systemen die 
continu opnemen.

aanlandingsverplichting, met inbegrip van 
CCTV-systemen die continu opnemen.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. it

Motivering

Om dezelfde redenen als genoemd bij amendement nr. 1.

Amendement 539
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 25 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In verband met de toepassing van 
de leden 1 en 3 is de Commissie bevoegd 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen in overeenstemming met 
artikel 119 bis van deze verordening en 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 met betrekking tot 
technische maatregelen en 
controlemaatregelen in afwijking van 
deze verordening en technische 
maatregelen en controlemaatregelen in 
andere verordeningen, met inbegrip van 
verordeningen inzake meerjarenplannen.

Or. en

Motivering

It is important not just to add additional layers of legislation without analysing if 
simplifications can take place. Therefore the proposal should allow for simplification of 
measures in exempting vessels equipped with this new control tool from other existing 
legislation such as for instance control or technical conservations measures to the extent that 
these rules are not considered to have added value after the use of CCTV. Such derogations 
should be adopted by way of delegated acts following the procedure for regional cooperation 
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and would thus be discussed in the regional groups and in the Expert Group for Fisheries and 
Aquaculture as well as being scrutinized by the European Parliament.

Amendement 540
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 24
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Artikel 28 wordt geschrapt. Schrappen

Or. it

Motivering

Noodzakelijk voor overeenstemming met de voorgestelde wijziging van artikel 15 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Amendement 541
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke vlaggenlidstaat registreert alle 
in deze verordening bedoelde gegevens in 
verband met de vangsten en de 
visserijinspanning, in het bijzonder de in de 
artikelen 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 
en 68 bedoelde gegevens, en bewaart de 
originelen van die gegevens gedurende drie 
jaar, of langer als dat op grond van 
nationale bepalingen vereist is.

1. Elke vlaggenlidstaat registreert alle 
in deze verordening bedoelde gegevens in 
verband met de vangsten en de 
visserijinspanning, in het bijzonder de in de 
artikelen 14, 21, 23, 25 bis, 55, 59 bis, 62, 
66 en 68 bedoelde gegevens, en bewaart de 
originelen van die gegevens gedurende drie 
jaar, of langer als dat op grond van 
nationale bepalingen vereist is.

Or. en
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Amendement 542
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke vlaggenlidstaat registreert alle 
in deze verordening bedoelde gegevens in 
verband met de vangsten en de 
visserijinspanning, in het bijzonder de in de 
artikelen 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 en 
68 bedoelde gegevens, en bewaart de 
originelen van die gegevens gedurende drie 
jaar, of langer als dat op grond van 
nationale bepalingen vereist is.

1. Elke vlaggenlidstaat registreert alle 
in deze verordening bedoelde gegevens in 
verband met de vangsten en de 
visserijinspanning, in het bijzonder de in de 
artikelen 14, 21, 23, 59 bis, 62, 66 en 68 
bedoelde gegevens, en bewaart de 
originelen van die gegevens gedurende drie 
jaar, of langer als dat op grond van 
nationale bepalingen vereist is.

Or. bg

Amendement 543
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie of de door de 
Commissie aangewezen instantie maakt 
de in lid 2 genoemde gegevens openbaar 
toegankelijk.

Or. it

Amendement 544
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In gevallen waarin de 
overeenkomstig lid 2 door een lidstaat 
toegezonden gegevens gebaseerd zijn op 
ramingen voor een bestand of een groep 
bestanden, deelt de lidstaat de op basis van 
de aangifte van aanlanding gecorrigeerde 
hoeveelheden aan de Commissie mee zodra 
deze gegevens beschikbaar zijn en uiterlijk 
12 maanden na de datum van aanlanding.

3. In gevallen waarin de 
overeenkomstig lid 2 door een lidstaat 
toegezonden gegevens gebaseerd zijn op 
ramingen voor een bestand of een groep 
bestanden, deelt de lidstaat de op basis van 
de aangifte van aanlanding gecorrigeerde 
hoeveelheden aan de Commissie mee zodra 
deze gegevens beschikbaar zijn en uiterlijk 
6 maanden na de datum van aanlanding.

Or. en

Amendement 545
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In gevallen waarin de 
overeenkomstig lid 2 door een lidstaat 
toegezonden gegevens gebaseerd zijn op 
ramingen voor een bestand of een groep 
bestanden, deelt de lidstaat de op basis van 
de aangifte van aanlanding gecorrigeerde 
hoeveelheden aan de Commissie mee zodra 
deze gegevens beschikbaar zijn en uiterlijk 
12 maanden na de datum van aanlanding.

3. In gevallen waarin de 
overeenkomstig lid 2 door een lidstaat 
toegezonden gegevens gebaseerd zijn op 
ramingen voor een bestand of een groep 
bestanden, deelt de lidstaat de op basis van 
de aangifte van aanlanding gecorrigeerde 
hoeveelheden aan de Commissie mee zodra 
deze gegevens beschikbaar zijn en uiterlijk 
3 maanden na de datum van aanlanding.

Or. en

Motivering

De juiste aanlandingsinformatie wordt zo nauwkeurig mogelijk in een kort tijdsbestek voor de 
Commissie beschikbaar gemaakt. 12 maanden lijkt erg lang voor deze mededeling.



PE647.060v01-00 104/179 AM\1204724NL.docx

NL

Amendement 546
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In gevallen waarin de lidstaten 
inconsistenties opmerken tussen de 
overeenkomstig de leden 2 en 3 aan de 
Commissie toegezonden informatie en de 
resultaten van de overeenkomstig 
artikel 109 verrichte validatie, deelt de 
lidstaat de op basis van die validatie 
gecorrigeerde hoeveelheden aan de 
Commissie mee zodra deze gegevens 
beschikbaar zijn en uiterlijk 12 maanden 
na de datum van aanlanding.

4. In gevallen waarin de lidstaten 
inconsistenties opmerken tussen de 
overeenkomstig de leden 2 en 3 aan de 
Commissie toegezonden informatie en de 
resultaten van de overeenkomstig 
artikel 109 verrichte validatie, voert de 
lidstaat een controle uit en verifieert hij de 
gegevens om dergelijke inconsistenties te 
corrigeren. Daarnaast deelt de lidstaat de 
op basis van die validatie gecorrigeerde 
hoeveelheden aan de Commissie mee zodra 
deze gegevens beschikbaar zijn en uiterlijk 
3 maanden na de datum van aanlanding.

Or. en

Amendement 547
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In gevallen waarin de lidstaten 
inconsistenties opmerken tussen de 
overeenkomstig de leden 2 en 3 aan de 
Commissie toegezonden informatie en de 
resultaten van de overeenkomstig 
artikel 109 verrichte validatie, deelt de 
lidstaat de op basis van die validatie 
gecorrigeerde hoeveelheden aan de 
Commissie mee zodra deze gegevens 
beschikbaar zijn en uiterlijk 12 maanden 

4. In gevallen waarin de lidstaten 
inconsistenties opmerken tussen de 
overeenkomstig de leden 2 en 3 aan de 
Commissie toegezonden informatie en de 
resultaten van de overeenkomstig 
artikel 109 verrichte validatie, deelt de 
lidstaat de op basis van die validatie 
gecorrigeerde hoeveelheden aan de 
Commissie mee zodra deze gegevens 
beschikbaar zijn en uiterlijk 3 maanden na 



AM\1204724NL.docx 105/179 PE647.060v01-00

NL

na de datum van aanlanding. de datum van aanlanding.

Or. en

Motivering

De juiste aanlandingsinformatie wordt zo nauwkeurig mogelijk in een kort tijdsbestek voor de 
Commissie beschikbaar gemaakt. 12 maanden lijkt erg lang voor deze mededeling.

Amendement 548
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vangsten die in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek zijn gedaan 
die op de markt worden gebracht en 
verkocht, indien passend met inbegrip van 
vangsten kleiner dan de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
worden door de lidstaten geregistreerd en 
de gegevens over dergelijke vangsten 
worden aan de Commissie toegezonden. 
Zij worden in mindering gebracht op het 
betrokken quotum van de vlaggenlidstaat 
voor zover zij 2 % van de betrokken quota 
te boven gaan. Dit lid is niet van 
toepassing op vangsten die tijdens 
onderzoeksinspecties op zee zijn gedaan in 
de zin van artikel 5, lid 1, onder b), van 
Verordening (EU) 2017/1004 van het 
Europees Parlement en de Raad (*).

6. Vangsten die in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek zijn gedaan 
die op de markt worden gebracht en 
verkocht, indien passend met inbegrip van 
vangsten kleiner dan de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
worden door de lidstaten geregistreerd en 
de gegevens over dergelijke vangsten 
worden aan de Commissie toegezonden. 
Zij worden in mindering gebracht op het 
betrokken quotum van de vlaggenlidstaat. 
Dit lid is niet van toepassing op vangsten 
die tijdens onderzoeksinspecties op zee zijn 
gedaan in de zin van artikel 5, lid 1, onder 
b), van Verordening (EU) 2017/1004 van 
het Europees Parlement en de Raad (*).

Or. en

Motivering

Vangsten die op de markt worden gebracht en verkocht, moeten altijd in mindering worden 
gebracht op de quota, omdat het in de loop van een jaar om aanzienlijke hoeveelheden kan 
gaan.
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Amendement 549
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een visserijinspanning in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek door een 
vaartuig dat onder een 
visserijinspanningsregeling vallend vistuig 
of vistuigen aan boord heeft of actief is in 
een onder een visserijinspanningsregeling 
vallende visserijtak in een geografisch 
gebied waarvoor die 
visserijinspanningsregeling geldt, wordt in 
mindering gebracht op de maximaal 
toelaatbare visserijinspanning voor dat 
vistuig of die vistuigen of voor die 
visserijtak en dat geografische gebied van 
de vlaggenlidstaat van dat vaartuig, als de 
vangsten die tijdens die inspanning worden 
gedaan op de markt worden gebracht en 
verkocht voor zover zij 2 % van de 
betrokken quota te boven gaan. Dit lid is 
niet van toepassing op vangsten die tijdens 
onderzoeksinspecties op zee zijn gedaan in 
de zin van artikel 5, lid 1, onder b), van 
Verordening (EU) 2017/1004.

8. Een visserijinspanning in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek door een 
vaartuig dat onder een 
visserijinspanningsregeling vallend vistuig 
of vistuigen aan boord heeft of actief is in 
een onder een visserijinspanningsregeling 
vallende visserijtak in een geografisch 
gebied waarvoor die 
visserijinspanningsregeling geldt, wordt in 
mindering gebracht op de maximaal 
toelaatbare visserijinspanning voor dat 
vistuig of die vistuigen of voor die 
visserijtak en dat geografische gebied van 
de vlaggenlidstaat van dat vaartuig, als de 
vangsten die tijdens die inspanning worden 
gedaan op de markt worden gebracht en 
verkocht. Dit lid is niet van toepassing op 
vangsten die tijdens onderzoeksinspecties 
op zee zijn gedaan in de zin van artikel 5, 
lid 1, onder b), van Verordening 
(EU) 2017/1004.

Or. en

Motivering

Vangsten in het kader van visserijinspanningen die op de markt worden gebracht en verkocht, 
moeten altijd in mindering worden gebracht op de quota, omdat het in de loop van een jaar 
om aanzienlijke hoeveelheden kan gaan.

Amendement 550
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 33 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen formaten 
voor de verzending van de in dit artikel 
bedoelde gegevens vaststellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

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

Or. pt

Amendement 551
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een lidstaat verzoeken 
om vaker gegevens en gedetailleerdere 
gegevens te verstrekken dan bepaald in 
artikel 33 indien wordt vastgesteld dat 
80 % van het quotum voor een bestand of 
een groep bestanden wordt geacht te zijn 
opgebruikt.

De Commissie kan een lidstaat verzoeken 
om vaker gegevens en gedetailleerdere 
gegevens te verstrekken dan bepaald in 
artikel 33 indien wordt vastgesteld dat 
80 % van het quotum voor een bestand of 
een groep bestanden wordt geacht te zijn 
opgebruikt. Een dergelijk verzoek belet 
niet dat de lidstaten gebruik kunnen 
maken van de flexibiliteit in de jaarlijkse 
quota.

Or. en

Motivering

Een verzoek om gedetailleerdere gegevens en om vaker gegevens te verstrekken mag niet 
worden verbonden met de mogelijkheid van de lidstaten om gebruik te maken van de 
flexibiliteit in de jaarlijkse quota.
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Amendement 552
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een lidstaat verzoeken 
om vaker gegevens en gedetailleerdere 
gegevens te verstrekken dan bepaald in 
artikel 33 indien wordt vastgesteld dat 
80 % van het quotum voor een bestand of 
een groep bestanden wordt geacht te zijn 
opgebruikt.

De lidstaten verstrekken vaker gegevens 
en gedetailleerdere gegevens dan bepaald 
in artikel 33 indien wordt vastgesteld dat 
80 % van het quotum voor een bestand of 
een groep bestanden wordt geacht te zijn 
opgebruikt.

Or. en

Amendement 553
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een lidstaat verzoeken 
om vaker gegevens en gedetailleerdere 
gegevens te verstrekken dan bepaald in 
artikel 33 indien wordt vastgesteld dat 80 
% van het quotum voor een bestand of een 
groep bestanden wordt geacht te zijn 
opgebruikt.

Een lidstaat verstrekt de Commissie vaker 
gegevens en gedetailleerdere gegevens dan 
bepaald in artikel 33 indien wordt 
vastgesteld dat 80 % van het quotum voor 
een bestand of een groep bestanden wordt 
geacht te zijn opgebruikt.

Or. it

Amendement 554
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokken lidstaat verbiedt alle 
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren of 
een deel daarvan met ingang van de in lid 1 
bedoelde datum te vissen, hetzij op het 
bestand of de groep bestanden waarvan de 
quota uitgeput zijn, in de betrokken 
visserijtak, hetzij met aan boord het 
betreffende vistuig in het geografische 
gebied waar de maximale 
visserijinspanning bereikt is, en bepaalt tot 
welke datum overladingen, overbrengingen 
en aanlandingen mogen plaatsvinden en de 
laatste vangstaangiften mogen worden 
ingediend.

2. De betrokken lidstaat verbiedt alle 
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren of 
een deel daarvan met ingang van de in lid 1 
bedoelde datum te vissen, hetzij op het 
bestand of de groep bestanden waarvan de 
quota uitgeput zijn, in de betrokken 
visserijtak, hetzij met aan boord het 
betreffende vistuig in het geografische 
gebied waar de maximale 
visserijinspanning bereikt is, 
onverminderd vistuig voor meerdere 
soorten, en bepaalt tot welke datum 
overladingen, overbrengingen en 
aanlandingen mogen plaatsvinden en de 
laatste vangstaangiften mogen worden 
ingediend.

Or. it

Amendement 555
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokken lidstaat verbiedt alle 
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren of 
een deel daarvan met ingang van de in lid 1 
bedoelde datum te vissen, hetzij op het 
bestand of de groep bestanden waarvan de 
quota uitgeput zijn, in de betrokken 
visserijtak, hetzij met aan boord het 
betreffende vistuig in het geografische 
gebied waar de maximale 
visserijinspanning bereikt is, en bepaalt tot 
welke datum overladingen, overbrengingen 
en aanlandingen mogen plaatsvinden en de 
laatste vangstaangiften mogen worden 

2. De betrokken lidstaat verbiedt alle 
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren of 
een deel daarvan met ingang van de in lid 1 
bedoelde datum te vissen op het bestand of 
de groep bestanden waarvan de quota 
uitgeput zijn, in de betrokken visserijtak, in 
het geografische gebied waar de maximale 
visserijinspanning bereikt is, en bepaalt tot 
welke datum overladingen, overbrengingen 
en aanlandingen mogen plaatsvinden en de 
laatste vangstaangiften mogen worden 
ingediend.
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ingediend.

Or. it

Motivering

Het voorstel houdt geen rekening met het feit dat vistuig meerdere functies kan hebben.

Amendement 556
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betrokken lidstaat maakt het in 
lid 2 bedoelde besluit bekend en deelt het 
onmiddellijk aan de Commissie mee. Het 
wordt tevens bekendgemaakt op de website 
van de Commissie. Vanaf de datum waarop 
de betrokken lidstaat zijn besluit heeft 
bekendgemaakt, zien de lidstaten erop toe 
dat geen van de vissersvaartuigen die de 
vlag van de betrokken lidstaat voeren of 
groepen daarvan, in hun wateren en op hun 
grondgebied vissen op het bestand of de 
groep bestanden in kwestie.

3. De betrokken lidstaat maakt het in 
lid 2 bedoelde besluit onmiddellijk bekend 
en deelt het onmiddellijk aan de 
Commissie mee. Het wordt tevens 
bekendgemaakt op de website van de 
Commissie. Vanaf de datum waarop de 
betrokken lidstaat zijn besluit heeft 
bekendgemaakt, zien de lidstaten erop toe 
dat geen van de vissersvaartuigen die de 
vlag van de betrokken lidstaat voeren of 
groepen daarvan, in hun wateren en op hun 
grondgebied vissen op het bestand of de 
groep bestanden in kwestie.

Or. en

Amendement 557
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Artikel 36 wordt geschrapt.

Or. pt

Amendement 558
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 29 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Artikel 37 wordt geschrapt.

Or. pt

Amendement 559
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 30
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) artikel 36, lid 2, komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

“2. Wanneer de Commissie oordeelt 
dat de voor de Unie, een lidstaat of een 
groep lidstaten beschikbare 
vangstmogelijkheden als opgebruikt 
moeten worden beschouwd, stelt zij de 
betrokken lidstaten daarvan in kennis en 
kan zij door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
visserijactiviteiten verbieden voor het 
gebied, het vistuig, het bestand, de groep 
bestanden of de vloot die/dat bij die 
specifieke visserijactiviteiten is 
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betrokken.”.

Or. pt

Amendement 560
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 37 – leden 2 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Artikel 37 wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

(a) lid 2 wordt als volgt vervangen:
“2. Als de schade die is geleden door 
de lidstaat die een vangstverbod heeft 
gekregen voordat zijn 
vangstmogelijkheden volledig waren 
opgebruikt, niet ongedaan is gemaakt, 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen maatregelen vast 
om de berokkende schade op passende 
wijze te compenseren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. Deze 
maatregelen kunnen inhouden dat de 
vangstmogelijkheden van een lidstaat die 
aan overbevissing heeft gedaan, worden 
verlaagd en de aldus in mindering 
gebrachte hoeveelheden op passende wijze 
worden toegewezen aan de lidstaten 
waarvan de visserijactiviteiten werden 
verboden voordat hun 
vangstmogelijkheden volledig waren 
opgebruikt.”.
(b) lid 4 wordt als volgt vervangen:
“4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen het volgende 
vast:
(a) de melding van de geleden schade;



AM\1204724NL.docx 113/179 PE647.060v01-00

NL

(b) de identificatie van de lidstaten die 
schade hebben geleden en het bedrag van 
de schade;
(c) de identificatie van de lidstaten die 
aan overbevissing hebben gedaan en de 
hoeveelheden te veel gevangen vis;
(d) de verlaging van de 
vangstmogelijkheden van de lidstaten die 
aan overbevissing hebben gedaan, in 
verhouding tot de overschrijding van de 
vangstmogelijkheden;
(e) de verhoging van de 
vangstmogelijkheden van de lidstaten die 
schade hebben geleden, in verhouding tot 
het geleden verlies;
(f) de data waarop de verhogingen en 
de verlagingen in werking treden; en
(g) in voorkomend geval, andere 
maatregelen om de geleden schade te 
compenseren.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.”.

Or. pt

Amendement 561
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
uitvoeringsbepalingen voor de toepassing 
van dit artikel vaststellen die betrekking 
hebben op:

Schrappen

(a) de verificatie van het 
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motorvermogen van de vissersvaartuigen;
(b) de verificatie van de tonnage van 
de vissersvaartuigen;
(c) de verificatie van het soort vistuig, 
het aantal vistuigen en de kenmerken 
ervan.

Or. pt

Amendement 562
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 33
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

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

Or. pt

Amendement 563
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) het volgende artikel 39 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 39 bis
Continu toezicht op het motorvermogen
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
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zegennetten en omsluitingsnetten, worden 
uitgerust met vast geïnstalleerde 
apparaten die het motorvermogen meten 
en registreren in gevallen waarin:
(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; of
(b) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van 120 tot 221 kilowatt 
en actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn.
2. De in lid 1 bedoelde apparaten, in 
het bijzonder permanent aangebrachte 
asdrukmeters en toerentellers, zorgen 
voor een continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor in 
kilowatt.
3. De kapiteins zorgen ervoor dat de 
in lid 1 bedoelde apparaten te allen tijde 
werken en dat de informatie uit de 
continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor 
wordt geregistreerd en aan boord wordt 
opgeslagen en te allen tijde toegankelijk is 
voor functionarissen.
4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen voor de technische 
voorschriften en kenmerken van de in lid 
1 bedoelde apparaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.”

Or. it

Amendement 564
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) het volgende artikel 39 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 39 bis
Continu toezicht op het motorvermogen
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
zegennetten en omsluitingsnetten, worden 
uitgerust met vast geïnstalleerde 
apparaten die het motorvermogen meten 
en registreren in gevallen waarin:
(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; of
(b) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van 120 tot 221 kilowatt 
en actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn.
2. De in lid 1 bedoelde apparaten, in 
het bijzonder permanent aangebrachte 
asdrukmeters en toerentellers, zorgen 
voor een continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor in 
kilowatt.
3. De kapiteins zorgen ervoor dat de 
in lid 1 bedoelde apparaten te allen tijde 
werken en dat de informatie uit de 
continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor 
wordt geregistreerd en aan boord wordt 
opgeslagen en te allen tijde toegankelijk is 
voor functionarissen.
4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
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vaststellen voor de technische 
voorschriften en kenmerken van de in lid 
1 bedoelde apparaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.” ’

Or. it

Amendement 565
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) het volgende artikel 39 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 39 bis
Continu toezicht op het motorvermogen
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
zegennetten en omsluitingsnetten, worden 
uitgerust met vast geïnstalleerde 
apparaten die het motorvermogen meten 
en registreren in gevallen waarin:
(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt;
(b) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van 120 tot 221 kilowatt 
en actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn.
2. De in lid 1 bedoelde apparaten, in 
het bijzonder permanent aangebrachte 
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asdrukmeters en toerentellers, zorgen 
voor een continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor in 
kilowatt.
3. De kapiteins zorgen ervoor dat de 
in lid 1 bedoelde apparaten te allen tijde 
werken en dat de informatie uit de 
continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor 
wordt geregistreerd en aan boord wordt 
opgeslagen en te allen tijde toegankelijk is 
voor functionarissen.
4. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen voor de technische 
voorschriften en kenmerken van de in lid 
1 bedoelde apparaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.”.

Or. pt

Amendement 566
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het is voldoende om de bevoegde autoriteiten de motorcertificaten te laten controleren.

Amendement 567
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
zegennetten en omsluitingsnetten, worden 
uitgerust met vast geïnstalleerde apparaten 
die het motorvermogen meten en 
registreren in gevallen waarin:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
zegennetten en omsluitingsnetten, en die 
een ernstige inbreuk zoals bedoeld in 
artikel 90, lid 2, onder q), hebben 
gepleegd, worden uitgerust met vast 
geïnstalleerde apparaten die het 
motorvermogen meten en registreren in 
gevallen waarin:

Or. fr

Amendement 568
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
zegennetten en omsluitingsnetten, worden 
uitgerust met vast geïnstalleerde apparaten 
die het motorvermogen meten en 
registreren in gevallen waarin:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen met een lengte over alles van 
meer dan 10 meter die gebruikmaken van 
vistuig als trawlnetten en zegennetten, 
worden uitgerust met vast geïnstalleerde 
apparaten die het motorvermogen meten en 
registreren in gevallen waarin:

Or. it

Motivering

Het installeren van apparaten voor het meten van het motorvermogen is te belastend voor 
vaartuigen van de kleinschalige ambachtelijke visserij, die, onder andere, moeilijk kunnen 
profiteren van eventuele voordelen van een groter vermogen, gezien de beperkte tijd die op 
zee wordt doorgebracht en de geringe omvang van het vaartuig. De meetapparatuur moet 
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bovendien alleen verplicht worden gesteld voor vaartuigen die visserijmethoden toepassen 
waarbij het motorvermogen van invloed is op de visserijinspanning.

Amendement 569
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
zegennetten en omsluitingsnetten, worden 
uitgerust met vast geïnstalleerde apparaten 
die het motorvermogen meten en 
registreren in gevallen waarin:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vaartuigen die gebruikmaken van het 
volgende actieve vistuig: trawlnetten, 
zegennetten en mobiele omsluitingsnetten, 
worden uitgerust met vast geïnstalleerde 
apparaten die het motorvermogen meten en 
registreren in gevallen waarin:

Or. it

Amendement 570
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 
221 kilowatt; of

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 
221 kilowatt; en

Or. en

Amendement 571
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; of;

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; en

Or. es

Amendement 572
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; of;

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; en

Or. es

Amendement 573
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; of

(a) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van meer dan 221 
kilowatt; en
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Or. it

Amendement 574
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van 120 tot 221 kilowatt 
en actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn;

(b) zij actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn;

Or. es

Motivering

In een stelsel van TAC’s is de omvang of het vermogen van het vaartuig niet van belang; De 
vangst wordt beperkt door het toegewezen vangstquotum. Daarom zou dit artikel moeten 
worden toegepast op vissersvaartuigen die vissen op visbestanden waarvoor vangstquota 
gelden.

Amendement 575
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van 120 tot 221 kilowatt 
en actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 

(b) de vaartuigen actief zijn in 
gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn.
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kracht zijn.

Or. en

Amendement 576
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van 120 tot 221 kilowatt 
en actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn.

(b) de vaartuigen actief zijn in 
gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn.

Or. it

Amendement 577
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vaartuigen zijn uitgerust met 
stuwmotoren met een gecertificeerd 
motorvermogen van 120 tot 221 kilowatt 
en actief zijn in gebieden waar een 
visserijinspanningsregeling geldt of 
beperkingen voor het motorvermogen van 
kracht zijn;

(b) de vaartuigen actief zijn in gebieden 
waar een visserijinspanningsregeling geldt 
of beperkingen voor het motorvermogen 
van kracht zijn.

Or. es
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Motivering

De voortdurende controle van het motorvermogen lijkt onnodig in visserijtakken die worden 
beheerd met behulp van TAC’s en vangstquota, aangezien meer kW niet rechtstreeks ook 
meer vangsten betekent. Volgens het evenredigheidsbeginsel moeten dat soort controles 
worden beperkt tot visserijtakken waar een visserijinspanningsregeling van de Unie geldt. In 
ieder geval kunnen visserijtakken die worden beheerd met behulp van TAC’s en vangstquota 
gebruikmaken van steekproefplannen.

Amendement 578
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bovendien zorgen de lidstaten 
ervoor dat de vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van ten minste 12 meter 
die financiële steun hebben ontvangen uit 
het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij voor de modernisering of 
vervanging van een motor worden 
uitgerust met vast geïnstalleerde 
apparaten die het motorvermogen meten 
en registreren.

Or. fr

Amendement 579
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde apparaten, in 
het bijzonder permanent aangebrachte 
asdrukmeters en toerentellers, zorgen voor 

2. De in lid 1 bedoelde apparaten, in 
het bijzonder permanent aangebrachte 
asdrukmeters en toerentellers, zorgen voor 
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een continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor in 
kilowatt.

een continue meting en vastlegging van het 
voortstuwingsvermogen van de motor in 
kilowatt.

Or. en

Amendement 580
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 39 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Dit artikel is van toepassing vanaf 
[8 jaar na de datum van 
inwerkingtreding].

Or. it

Amendement 581
Rosa D’Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 40 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(35 bis) artikel 40, lid 3, wordt 
vervangen door:

3. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten mogen de certificering van het 
motorvermogen uitbesteden aan 
classificatiebureaus of aan andere 
marktdeelnemers die over de nodige 
expertise beschikken om het 
motorvermogen technisch te beoordelen. 
Deze classificatiebureaus of andere 
marktdeelnemers mogen alleen certificeren 
dat een voortstuwingsmotor het officieel 

“3. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten mogen de certificering van het 
motorvermogen uitbesteden aan 
classificatiebureaus of aan andere 
marktdeelnemers die over de nodige 
expertise beschikken om het 
motorvermogen technisch te beoordelen. 
Deze classificatiebureaus of andere 
marktdeelnemers mogen alleen certificeren 
dat een voortstuwingsmotor het officieel 
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vermelde vermogen niet kan overschrijden 
als het onmogelijk is de prestatie van de 
voortstuwingsmotor tot boven het 
gecertificeerde vermogen op te drijven.

vermelde vermogen niet kan overschrijden 
als het onmogelijk is de prestatie van de 
voortstuwingsmotor tot boven het 
gecertificeerde vermogen op te drijven. 
Deze classificatiebureaus of andere 
marktdeelnemers zijn verantwoordelijk 
voor de waarheidsgetrouwheid van de 
certificeringen.”.

Or. xm(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814)

Motivering

Met dit amendement wordt de wijziging beoogd van een bepaling in de bestaande wet – 
artikel 40, lid 3 – waarnaar niet werd verwezen in het voorstel van de Commissie.

Amendement 582
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 36
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 40 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) In artikel 40 wordt lid 6 vervangen 
door: 

Schrappen

“6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot de 
certificering van het 
voortstuwingsvermogen van de motor. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.”

Or. it

Amendement 583
João Ferreira



AM\1204724NL.docx 127/179 PE647.060v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 36
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 40 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot de 
certificering van het 
voortstuwingsvermogen van de motor. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

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

Or. pt

Amendement 584
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 36
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 40 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot de 
certificering van het 
voortstuwingsvermogen van de motor. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 
119, lid 2.

6. De Commissie kan middels 
gedelegeerde handelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot de 
certificering van het 
voortstuwingsvermogen van de motor. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 
119, lid 2.

Or. it

Amendement 585
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 37
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 41 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin er op basis van 
verzamelde gegevens zoals de 
positiegegevens van vaartuigen, gegevens 
uit het visserijlogboek of gegevens uit de 
continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor 
aanwijzingen zijn dat het motorvermogen 
van een vissersvaartuig groter is dan het in 
de visvergunning of in het nationale of 
Unieregisters voor de vissersvloot 
vermelde vermogen, gaan de lidstaten over 
tot een fysieke verificatie van het 
motorvermogen.

In gevallen waarin er op basis van 
verzamelde gegevens zoals de 
positiegegevens van vaartuigen of 
gegevens uit het visserijlogboek 
aanwijzingen zijn dat het motorvermogen 
van een vissersvaartuig groter is dan het in 
de visvergunning of in het nationale of 
Unieregisters voor de vissersvloot 
vermelde vermogen, gaan de lidstaten over 
tot een fysieke verificatie van het 
motorvermogen.

Or. it

Amendement 586
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 37
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 41 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin er op basis van 
verzamelde gegevens zoals de 
positiegegevens van vaartuigen, gegevens 
uit het visserijlogboek of gegevens uit de 
continue meting van het 
voortstuwingsvermogen van de motor 
aanwijzingen zijn dat het motorvermogen 
van een vissersvaartuig groter is dan het in 
de visvergunning of in het nationale of 
Unieregisters voor de vissersvloot 
vermelde vermogen, gaan de lidstaten over 
tot een fysieke verificatie van het 
motorvermogen.

In gevallen waarin er op basis van 
verzamelde gegevens zoals de 
positiegegevens van vaartuigen of 
gegevens uit het visserijlogboek 
aanwijzingen zijn dat het motorvermogen 
van een vissersvaartuig groter is dan het in 
de visvergunning of in het nationale of 
Unieregisters voor de vissersvloot 
vermelde vermogen, gaan de lidstaten over 
tot een fysieke verificatie van het 
motorvermogen.
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Or. it

Amendement 587
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 37
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 41 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in artikel 118 bedoelde verslag 
maken de lidstaten aan de Commissie de 
resultaten van de in dit artikel genoemde 
verificaties bekend, alsmede de 
maatregelen die zijn genomen indien het 
motorvermogen of de tonnage van het 
vissersvaartuig hoger bleken dan de in de 
visvergunning of in het 
vissersvlootregister van de Unie of van de 
lidstaat vermelde gegevens.

Or. it

Amendement 588
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1 wordt als volgt vervangen: Schrappen
1. In een meerjarenplan kan een 
drempel, uitgedrukt in levend gewicht van 
de soort waarop dat plan van toepassing 
is, worden vastgesteld bij overschrijding 
waarvan een vissersvaartuig zijn vangsten 
in een aangewezen haven of op een 
aangewezen plaats dicht bij de kust moet 
aanlanden.
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Or. en

Motivering

Een dergelijke bepaling is overbodig.

Amendement 589
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Artikel 44 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Als alle soorten gescheiden moeten worden opgeslagen, leidt dit tot grote logistieke 
problemen en zijn meer ruimte en middelen aan boord van het vaartuig nodig. In de bepaling 
wordt geen rekening gehouden met het meerjarenplan voor de Noordzee, dat bijna alle 
relevante soorten omvat.

Amendement 590
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 44

Bestaande tekst Amendement

(39 bis) Artikel 44 wordt als volgt 
gewijzigd:

“Artikel 44 “Artikel 44

Gescheiden opslag van demersale vangsten 
die onder meerjarenplannen vallen

Gescheiden opslag van demersale vangsten 
die onder meerjarenplannen vallen

1. Alle vangsten van onder een 
meerjarenplan vallende demersale 

1. Alle vangsten van demersale 
bestanden die het voorwerp van een 
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bestanden die aan boord van een 
communautair vissersvaartuig met een 
lengte van 12 m over alles of meer worden 
gehouden, worden per soort in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, 
compartimenten of containers.

herstelplan of corrigerende maatregelen 
zijn, zoals vastgesteld in de 
meerjarenplannen, en die aan boord van 
een communautair vissersvaartuig met een 
lengte van 12 m over alles of meer worden 
gehouden, worden per soort in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, op een 
zodanige wijze dat zij kunnen worden 
onderscheiden van andere bakken, 
compartimenten of containers.

2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen slaan de vangsten van 
onder een meerjarenplan vallende 
demersale bestanden op volgens een 
opslagschema waarin wordt aangegeven 
waar de diverse soorten zich in het ruim 
bevinden.

2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen slaan de vangsten van 
demersale bestanden die het voorwerp van 
een herstelplan of corrigerende 
maatregelen zijn, zoals vastgesteld in de 
meerjarenplannen, op volgens een 
opslagschema waarin wordt beschreven 
waar de verschillende soorten zich in het 
ruim bevinden.

3. Een communautair vissersvaartuig 
mag geen bakken, ruimten of containers 
aan boord hebben waarin hoeveelheden 
vangsten van onder een meerjarenplan 
vallende demersale bestanden met andere 
visserijproducten zijn vermengd.

3. Een communautair vissersvaartuig 
mag geen enkele soort bakken, ruimten of 
containers aan boord hebben waarin 
hoeveelheden vangsten van demersale 
bestanden die het voorwerp van een 
herstelplan of corrigerende maatregelen 
zijn, zoals vastgesteld in de 
meerjarenplannen, met andere 
visserijproducten zijn vermengd.”.

Or. es

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

Amendement 591
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 44

Bestaande tekst Amendement

(39 bis) Artikel 44 wordt vervangen 
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door:
Artikel 44 Artikel 44

Gescheiden opslag van demersale vangsten 
die onder meerjarenplannen vallen

Gescheiden opslag van demersale vangsten 
die onder meerjarenplannen vallen

1. Alle vangsten van onder een 
meerjarenplan vallende demersale 
bestanden die aan boord van een 
communautair vissersvaartuig met een 
lengte van 12 m over alles of meer worden 
gehouden, worden per soort in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, 
compartimenten of containers.

1. Alle vangsten van onder een 
herstelplan of herstelmaatregelen zoals 
vastgesteld in de meerjarenplannen 
vallende demersale doelbestanden die aan 
boord van een communautair 
vissersvaartuig met een lengte van 12 m 
over alles of meer worden gehouden, 
worden per soort in bakken, ruimten of 
containers opgeslagen, onderscheiden van 
andere bakken, compartimenten of 
containers.

2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen slaan de vangsten van 
onder een meerjarenplan vallende 
demersale bestanden op volgens een 
opslagschema waarin wordt aangegeven 
waar de diverse soorten zich in het ruim 
bevinden.

2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen slaan de vangsten van 
onder een herstelplan of 
herstelmaatregelen zoals vastgesteld in de 
meerjarenplannen vallende demersale 
bestanden op volgens een opslagschema 
waarin wordt aangegeven waar de diverse 
soorten zich in het ruim bevinden.

3. Een communautair vissersvaartuig 
mag geen bakken, ruimten of containers 
aan boord hebben waarin hoeveelheden 
vangsten van onder een meerjarenplan 
vallende demersale bestanden met andere 
visserijproducten zijn vermengd.

3. Een communautair vissersvaartuig 
mag geen bakken, ruimten of containers 
aan boord hebben waarin hoeveelheden 
vangsten van onder een herstelplan of 
herstelmaatregelen zoals vastgesteld in de 
meerjarenplannen vallende demersale 
bestanden met andere visserijproducten 
zijn vermengd.

Or. en

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

Motivering

Het amendement is gebaseerd op artikel 8 van het meerjarenplan voor de westelijke wateren 
en artikel 7 van het meerjarenplan voor de Noordzee en wijzigt het bestaande artikel 44 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Amendement 592
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 44

Bestaande tekst Amendement

(39 bis) Artikel 44 wordt vervangen 
door:

Artikel 44 “Artíkel 44 

Gescheiden opslag van demersale vangsten 
die onder meerjarenplannen vallen

Gescheiden opslag van demersale vangsten 
die het voorwerp van een herstelplan of 
corrigerende maatregelen zijn, zoals 
vastgesteld in de meerjarenplannen

1. Alle vangsten van onder een 
meerjarenplan vallende demersale 
bestanden die aan boord van een 
Unievissersvaartuig met een lengte van 
12 m over alles of meer worden gehouden, 
worden per soort in bakken, ruimten of 
containers opgeslagen, onderscheiden van 
andere bakken, compartimenten of 
containers.

1. Alle vangsten van demersale 
bestanden die het voorwerp van een 
herstelplan of corrigerende maatregelen 
zijn, zoals vastgesteld in de 
meerjarenplannen en die aan boord van 
een vissersvaartuig met een lengte van 
12 m over alles of meer worden gehouden, 
worden per soort in bakken, ruimten of 
containers opgeslagen, onderscheiden van 
andere bakken, compartimenten of 
containers.

2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen slaan de vangsten van 
onder een meerjarenplan vallende 
demersale bestanden op volgens een 
opslagschema waarin wordt aangegeven 
waar de diverse soorten zich in het ruim 
bevinden.

2. De kapiteins van vissersvaartuigen 
slaan de vangsten van de in lid 1 bedoelde 
demersale bestanden op volgens een 
opslagschema waarin wordt aangegeven 
waar de diverse soorten zich in het ruim 
bevinden.

3. Een Unievissersvaartuig mag geen 
bakken, ruimten of containers aan boord 
hebben waarin hoeveelheden vangsten van 
onder een meerjarenplan vallende 
demersale bestanden met andere 
visserijproducten zijn vermengd.

3. Een Unievissersvaartuig mag geen 
bakken, ruimten of containers aan boord 
hebben waarin hoeveelheden vangsten van 
de in lid 1 bedoelde demersale bestanden 
met andere visserijproducten zijn 
vermengd. ”.

Or. es

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

Artikel 44 van de geldende controleverordening van 2009, artikel 7 van Verordening (EU) 
2018/973 (meerjarenplan voor de Noordzee) en artikel 8 van Verordening (EU) 2019/472 
(meerjarenplan voor de westelijke wateren) moeten worden aangepast. De vaststelling van 
deze meerjarenplannen heeft geleid tot problemen, met name in kleine vaartuigen, in verband 
met de ruimte aan boord voor gescheiden opslag.

Amendement 593
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 44 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(39 bis) In artikel 44 wordt lid 1 
vervangen door:

1. Alle vangsten van onder een 
meerjarenplan vallende demersale 
bestanden die aan boord van een 
communautair vissersvaartuig met een 
lengte van 12 m over alles of meer worden 
gehouden, worden per soort in bakken, 
ruimten of containers opgeslagen, 
onderscheiden van andere bakken, 
compartimenten of containers.

“1. Op basis van een risicobeoordeling 
worden vangsten van demersale bestanden 
die onder een overeenkomstig artikel 95 
vastgesteld specifiek controle- en 
inspectieprogramma vallen en die aan 
boord van een communautair 
vissersvaartuig met een lengte van 12 m 
over alles of meer worden gehouden, per 
soort in bakken, ruimten of containers 
opgeslagen, onderscheiden van andere 
bakken, compartimenten of containers.”.

Or. fr

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

Amendement 594
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 ter (nieuw)
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 44 – lid 2
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Bestaande tekst Amendement

(39 ter) In artikel 44 wordt lid 2 
vervangen door:

2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen slaan de vangsten van 
onder een meerjarenplan vallende 
demersale bestanden op volgens een 
opslagschema waarin wordt aangegeven 
waar de diverse soorten zich in het ruim 
bevinden.

“2. De kapiteins van communautaire 
vissersvaartuigen slaan de vangsten van de 
in lid 1 bedoelde demersale bestanden op 
volgens een opslagschema waarin wordt 
aangegeven waar de diverse soorten zich in 
het ruim bevinden.”.

Or. fr

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

Amendement 595
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 44 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(39 quater) In artikel 44 wordt lid 3 
vervangen door:

3. Een communautair vissersvaartuig 
mag geen bakken, ruimten of containers 
aan boord hebben waarin hoeveelheden 
vangsten van onder een meerjarenplan 
vallende demersale bestanden met andere 
visserijproducten zijn vermengd.

“3. Een communautair vissersvaartuig 
mag geen bakken, ruimten of containers 
aan boord hebben waarin hoeveelheden 
vangsten van de in lid 1 bedoelde 
demersale bestanden met andere 
visserijproducten zijn vermengd.”.

Or. fr

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

Amendement 596
Anja Hazekamp
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het verloren vistuig niet kan 
worden teruggehaald, neemt de kapitein 
van het vaartuig de informatie over het 
verloren vistuig in het logboek op 
overeenkomstig artikel 14, lid 3. De 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat 
brengt de bevoegde autoriteit van de 
kustlidstaat op de hoogte.

3. Als het verloren vistuig niet kan 
worden teruggehaald, neemt de kapitein 
van het vaartuig onverwijld de informatie 
over het verloren vistuig in het logboek op 
overeenkomstig artikel 14, lid 3. De 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat 
brengt de bevoegde autoriteit van de 
kustlidstaat onverwijld op de hoogte.

Or. en

Motivering

De informatie over verloren vistuig moet zo snel mogelijk worden gerapporteerd, zodat de 
bevoegde autoriteiten van de vlaggen- of kustlidstaat maatregelen kunnen nemen, als dat nog 
mogelijk is, om schade aan het mariene milieu te voorkomen.

Amendement 597
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het verloren vistuig niet kan 
worden teruggehaald, neemt de kapitein 
van het vaartuig de informatie over het 
verloren vistuig in het logboek op 
overeenkomstig artikel 14, lid 3. De 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat 
brengt de bevoegde autoriteit van de 
kustlidstaat op de hoogte.

3. Als het verloren vistuig niet kan 
worden teruggehaald, neemt de kapitein 
van het vaartuig de informatie over het 
verloren vistuig in het logboek op 
overeenkomstig artikel 14, lid 3. De 
bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat 
brengt de bevoegde autoriteit van de 
kustlidstaat onmiddellijk op de hoogte.

Or. en
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Motivering

Deze informatie kan ook voorkomen dat verloren vistuig een gevaar wordt voor andere 
mariene gebruikers.

Amendement 598
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 5 wordt vervangen door: Schrappen
“5. De lidstaten verzamelen en 
registreren informatie over verloren 
vistuig en verstrekken die informatie op 
verzoek aan de Commissie.”.

Or. pt

Amendement 599
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verzamelen en 
registreren informatie over verloren vistuig 
en verstrekken die informatie op verzoek 
aan de Commissie.

5. De lidstaten verzamelen en 
registreren informatie over verloren vistuig 
en verstrekken die informatie aan de 
Commissie en aan het Europees Bureau 
voor visserijcontrole. Het Europees 
Bureau voor visserijcontrole geeft deze 
informatie in het kader van een nauwere 
samenwerking door aan het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid en 
het Europees Milieuagentschap.

Or. fr
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Motivering

Verloren vistuig vormt een gevaar voor de mariene ecosystemen en voor de maritieme 
veiligheid. De door de lidstaten verzamelde gegevens moeten op een meer geïntegreerde wijze 
op EU-niveau worden gebruikt, aangezien ze een waardevolle bron van informatie vormen 
voor het beheer van de Europese maritieme ruimte.

Amendement 600
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verzamelen en 
registreren informatie over verloren vistuig 
en verstrekken die informatie op verzoek 
aan de Commissie.

5. De lidstaten verzamelen en 
registreren alle in lid 3 bedoelde informatie 
over verloren vistuig en verstrekken die 
informatie op verzoek aan de Commissie.

Or. en

Amendement 601
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verzamelen en 
registreren informatie over verloren vistuig 
en verstrekken die informatie op verzoek 
aan de Commissie.

5. De lidstaten verzamelen en 
registreren informatie over verloren vistuig 
en verstrekken die informatie aan de 
Commissie.

Or. it
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Amendement 602
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis)  Aan artikel 48 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“5 bis. Het bij deze verordening ingestelde 
Europese register vermeldt het op zee 
verloren vistuig en verzekert de registratie 
en de uitwisseling van informatie tussen 
de lidstaten en de bevoegde 
agentschappen van de Europese Unie.”.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten informatie over verloren vistuig verzamelen en registreren. Het is dan 
ook nuttig dat deze bestaande gegevens kunnen worden gebruikt om een Europees register op 
te zetten waarin deze informatie wordt vermeld, om zo op Europees niveau meer 
gecoördineerd te kunnen handelen. Dit verloren vistuig vormt immers een gevaar voor de 
mariene ecosystemen, alsook voor de veiligheid van vaartuigen. Het verplaatst zich ook snel 
over de grenzen.

Amendement 603
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42 – letter b ter (nieuw)
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 48 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Aan artikel 48 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“5 ter. De gegevens worden onverwijld 
elektronisch verstrekt. De Commissie 
wordt gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de regels 
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inzake de gegevensverstrekking nader in 
te vullen.”.

Or. fr

Amendement 604
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controle op voor de visserij beperkte 
gebieden

Controle op voor de visserij beperkte 
gebieden en beschermde mariene 
gebieden

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten bijzondere aandacht besteden aan de controle van vissersvaartuigen, niet 
alleen in voor de visserij beperkte gebieden, maar ook in beschermde mariene gebieden.

Amendement 605
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op de visserijactiviteiten in voor de 
visserij beperkte gebieden in Uniewateren 
wordt controle uitgeoefend door de 
kustlidstaat. De kustlidstaat beschikt over 
een systeem om te detecteren en te 
registreren wanneer vissersvaartuigen voor 
de visserij beperkte gebieden onder hun 
soevereiniteit of jurisdictie binnenvaren, 
erdoor varen en verlaten.

1. Op de visserijactiviteiten in voor de 
visserij beperkte gebieden, met inbegrip 
van beschermde mariene gebieden, in 
Uniewateren wordt controle uitgeoefend 
door de kustlidstaat. De kustlidstaat 
beschikt over een systeem om te detecteren 
en te registreren wanneer vissersvaartuigen 
voor de visserij beperkte gebieden, met 
inbegrip van beschermde mariene 



AM\1204724NL.docx 141/179 PE647.060v01-00

NL

gebieden, onder hun soevereiniteit of 
jurisdictie binnenvaren, erdoor varen en 
verlaten.

Or. en

Amendement 606
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op de visserijactiviteiten in voor de 
visserij beperkte gebieden in Uniewateren 
wordt controle uitgeoefend door de 
kustlidstaat. De kustlidstaat beschikt over 
een systeem om te detecteren en te 
registreren wanneer vissersvaartuigen voor 
de visserij beperkte gebieden onder hun 
soevereiniteit of jurisdictie binnenvaren, 
erdoor varen en verlaten.

1. Op de visserijactiviteiten in voor de 
visserij beperkte gebieden en beschermde 
mariene gebieden in Uniewateren wordt 
controle uitgeoefend door de kustlidstaat. 
De kustlidstaat beschikt over een systeem 
om te detecteren en te registreren wanneer 
vissersvaartuigen voor de visserij beperkte 
gebieden en beschermde mariene 
gebieden onder hun soevereiniteit of 
jurisdictie binnenvaren, erdoor varen en 
verlaten.

Or. en

Amendement 607
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op de visserijactiviteiten van 
Unievissersvaartuigen in voor de visserij 
beperkte gebieden op volle zee of in de 
wateren van derde landen wordt controle 

2. Op de visserijactiviteiten van 
Unievissersvaartuigen in voor de visserij 
beperkte gebieden, met inbegrip van 
beschermde mariene gebieden, op volle 
zee of in de wateren van derde landen 
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uitgeoefend door de vlaggenlidstaat. wordt controle uitgeoefend door de 
vlaggenlidstaat.

Or. en

Amendement 608
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op de visserijactiviteiten van 
Unievissersvaartuigen in voor de visserij 
beperkte gebieden op volle zee of in de 
wateren van derde landen wordt controle 
uitgeoefend door de vlaggenlidstaat.

2. Op de visserijactiviteiten van 
Unievissersvaartuigen in voor de visserij 
beperkte gebieden en beschermde mariene 
gebieden op volle zee of in de wateren van 
derde landen wordt controle uitgeoefend 
door de vlaggenlidstaat.

Or. en

Amendement 609
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gegevens moeten vrijwel in real 
time en maximaal om de 3 minuten 
worden doorgegeven wanneer een 
vissersvaartuig een voor de visserij 
beperkt gebied, met inbegrip van 
beschermde mariene gebieden, 
binnenvaart.

Or. en
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Amendement 610
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De positie van een vissersvaartuig 
wordt om de twee minuten doorgegeven 
nadat het een voor de visserij beperkt 
gebied is binnengevaren.

Or. en

Amendement 611
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vissersvaartuigen die niet in een 
voor de visserij beperkt gebied mogen 
vissen, mogen door een voor de visserij 
beperkt gebied varen op voorwaarde dat:

3. Vissersvaartuigen die niet in een 
voor de visserij beperkt gebied, met 
inbegrip van beschermde mariene 
gebieden, mogen vissen, mogen door een 
voor de visserij beperkt gebied of 
beschermd marien gebied varen op 
voorwaarde dat:

Or. en

Amendement 612
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vissersvaartuigen die niet in een 
voor de visserij beperkt gebied mogen 
vissen, mogen door een voor de visserij 
beperkt gebied varen op voorwaarde dat:

3. Vissersvaartuigen die niet in een 
voor de visserij beperkt gebied of 
beschermd marien gebied mogen vissen, 
mogen door een voor de visserij beperkt 
gebied of beschermd marien gebied varen 
op voorwaarde dat:

Or. en

Amendement 613
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alle zich aan boord bevindend 
vistuig tijdens de doorvaart is vastgemaakt 
en geborgen; and

(a) alle zich aan boord bevindend 
vistuig tijdens de doorvaart volledig is 
vastgemaakt en geborgen; and

Or. en

Amendement 614
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alle zich aan boord bevindend 
vistuig tijdens de doorvaart is vastgemaakt 
en geborgen; and

(a) alle zich aan boord bevindend 
vistuig tijdens de doorvaart is vastgemaakt 
en geborgen.

Or. en
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Motivering

Het is niet nodig om specifieke snelheidsvereisten vast te stellen die door bepaalde vaartuigen 
in sommige gevallen niet kunnen worden gehaald.

Amendement 615
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de snelheid tijdens het doorvaren 
niet minder dan zes knopen bedraagt, 
behalve in geval van overmacht of als de 
omstandigheden tegenzitten. In zulke 
gevallen waarschuwt de kapitein 
onmiddellijk het visserijcontrolecentrum 
van zijn vlaggenlidstaat, die vervolgens de 
bevoegde autoriteiten van de kustlidstaat 
op de hoogte brengt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet nodig om specifieke snelheidsvereisten vast te stellen die door bepaalde vaartuigen 
in sommige gevallen niet kunnen worden gehaald.

Amendement 616
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de volgapparatuur die de positie 
van de vaartuigen doorgeeft in 
overeenstemming met artikel 9 werkt.

Schrappen
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Or. pt

Amendement 617
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) er geen specifiek doorvaartverbod 
voor vaartuigen geldt in het gebied of 
gedurende een bepaalde periode van de 
dag of het jaar.

Or. en

Motivering

In sommige voor de visserij beperkte gebieden en beschermde mariene gebieden is zelfs de 
doorvaart van vaartuigen van welke aard dan ook verboden; in andere gevallen geldt 
mogelijk ook een doorvaartverbod gedurende bepaalde perioden van de dag of van het jaar.

Amendement 618
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 50 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tussen het tijdstip dat een vaartuig 
een voor de visserij beperkt gebied of een 
beschermd marien gebied binnenvaart en 
verlaat, wordt de frequentie van de 
doorgifte van monitoringgegevens van 
vaartuigen verhoogd tot een niveau dat zo 
dicht mogelijk bij real time ligt.

Or. en
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Motivering

Tijdens de doorvaart – zelfs als de snelheid van het vaartuig niet afneemt – moet de 
doorgiftefrequentie zo dicht mogelijk bij real time liggen, aangezien de gegevens bij normale 
activiteit om de 2 uur worden doorgegeven.

Amendement 619
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Artikel 52 wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 620
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 43 bis (nieuw)
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Artikel 54 wordt geschrapt.

Or. pt

Amendement 621
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
recreatievisserij op hun grondgebied en in 
Uniewateren plaatsvindt op een wijze die 
strookt met de doelstellingen en de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
recreatievisserij op hun grondgebied en in 
Uniewateren plaatsvindt op een wijze die 
strookt met de doelstellingen en de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
en met de instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie, waaronder ook de 
maatregelen die in het kader van 
meerjarenplannen zijn aangenomen.

Or. it

Amendement 622
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
recreatievisserij op hun grondgebied en in 
Uniewateren plaatsvindt op een wijze die 
strookt met de doelstellingen en de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
recreatievisserij op hun grondgebied en in 
Uniewateren plaatsvindt.

Or. pt

Amendement 623
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
recreatievisserij op hun grondgebied en in 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
recreatievisserij plaatsvindt op een wijze 
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Uniewateren plaatsvindt op een wijze die 
strookt met de doelstellingen en de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

die strookt met de doelstellingen en de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Or. en

Motivering

Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat recreatievissers op de hoogte zijn van 
eventuele instandhoudingsmaatregelen wanneer zij visserijactiviteiten uitoefenen, zoals 
bijvoorbeeld al het geval is bij jachtactiviteiten. Zij hebben ook tot doel de samenhang 
mogelijk te maken tussen de instandhoudingsmaatregelen voor de commerciële visserij en de 
maatregelen voor de recreatievisserij die op dezelfde bestanden of soorten zijn gericht.

Amendement 624
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat zij: Schrappen
(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij; en
(b) gegevens verzamelen over 
vangsten van zulke visserijtakken via 
vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen op basis 
van een aan de Commissie mee te delen 
methodologie.

Or. en

Amendement 625
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat zij: Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat zij 
beschikken over goede 
beleidsmaatregelen, waaronder 
bijvoorbeeld:

Or. en

Amendement 626
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij;

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij die aanvragers van die 
vergunningen de informatie over de in die 
zone toegepaste 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
verstrekken, met inbegrip van informatie 
over vangstbeperkingen en het 
sanctiestelsel;

Or. es

Amendement 627
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij; en

(a) een kosteloos registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij, dat geregistreerde 
personen of vergunninghouders 
informatie toezendt over de 
instandhoudingsmaatregelen, met 
inbegrip van de vangstbeperkingen, die in 
dit gebied worden toegepast; en

Or. en

Motivering

Vandaag de dag zijn zeevissers in ongeveer de helft van de EU-lidstaten reeds verplicht te 
vissen in het kader van een registratie- of vergunningensysteem. In dit voorstel geeft de 
Commissie de lidstaten een keuze tussen een registratie- of vergunningensysteem. In landen 
waar momenteel geen systeem bestaat, kan Italië als voorbeeld dienen: hier is de verplichte 
registratie kosteloos. Toen deze een paar jaar geleden werd ingevoerd, registreerden zich 
800 000 Italiaanse zeevissers.

Amendement 628
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij; en

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij en te garanderen dat deze 
personen in kennis worden gesteld van 
alle toepasselijke visserij- en 
instandhoudingsbepalingen; en

Or. en
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Amendement 629
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij; en

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij en aanvragers op de 
hoogte te brengen van de bestaande 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
die gelden voor de visserij; en

Or. en

Motivering

Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat recreatievissers op de hoogte zijn van 
eventuele instandhoudingsmaatregelen wanneer zij visserijactiviteiten uitoefenen, zoals 
bijvoorbeeld al het geval is bij jachtactiviteiten. Zij hebben ook tot doel de samenhang 
mogelijk te maken tussen de instandhoudingsmaatregelen voor de commerciële visserij en de 
maatregelen voor de recreatievisserij die op dezelfde bestanden of soorten zijn gericht.

Amendement 630
Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij; en

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij, met een passende 
regeling voor sancties in geval van niet-
naleving; en
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Or. it

Amendement 631
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij; en

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij, met een passende 
regeling voor sancties in geval van niet-
naleving; en

Or. it

Amendement 632
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren om te 
volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij 
recreatievisserij; en

(a) het invoeren van systemen om 
gegevens te verzamelen over het aantal 
natuurlijke personen en rechtspersonen dat 
betrokken is bij recreatievisserij op soorten 
die vallen onder 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie; 
en

Or. en
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Amendement 633
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegevens verzamelen over vangsten 
van zulke visserijtakken via 
vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen op basis 
van een aan de Commissie mee te delen 
methodologie.

(b) voor soorten waarvan wordt 
aangegeven dat de recreatievisserij een 
aanzienlijke impact heeft op de betrokken 
visbestanden, gegevens verzamelen over 
vangsten van zulke visserijtakken via 
vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen op basis 
van een aan de Commissie mee te delen 
methodologie.

Or. bg

Amendement 634
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegevens verzamelen over vangsten 
van zulke visserijtakken via 
vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen op basis 
van een aan de Commissie mee te delen 
methodologie.

(b) gegevens verzamelen over vangsten 
van zulke visserijtakken via 
vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen, die 
elektronisch kunnen zijn, op basis van een 
aan de Commissie mee te delen 
methodologie en criteria die uniform zijn 
voor alle lidstaten.

Or. es

Amendement 635
Fredrick Federley
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegevens verzamelen over vangsten 
van zulke visserijtakken via 
vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen op basis 
van een aan de Commissie mee te delen 
methodologie.

(b) het verzamelen van gegevens over 
vangsten van visserijtakken van soorten 
die vallen onder 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
via vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen op basis 
van een aan de Commissie mee te delen 
methodologie.

Or. en

Amendement 636
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegevens verzamelen over vangsten 
van zulke visserijtakken via 
vangstrapportering of andere 
gegevensvergaringsmechanismen op basis 
van een aan de Commissie mee te delen 
methodologie.

(b) gegevens verzamelen over vangsten 
van zulke visserijtakken door middel van 
een door de Commissie ontwikkeld 
gemeenschappelijk formulier.

Or. en

Amendement 637
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Daartoe ontwikkelt de Commissie 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening de meest geschikte 
methodologie en criteria voor de 
toepassing ervan.

Or. es

Amendement 638
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij, zorgen de 
lidstaten ervoor dat zij:

Schrappen

(a) verzekeren dat natuurlijke 
personen en rechtspersonen betrokken bij 
de recreatievisserij op dergelijke 
bestanden of soorten vangstaangiften 
registreren en die dagelijks of na elke 
visreis elektronisch aan de bevoegde 
autoriteiten toezenden; en
(b) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
vaartuigen die in die recreatievisserij 
worden gebruikt, naast het in lid 1 
bedoelde registratie- of 
vergunningensysteem voor natuurlijke en 
rechtspersonen.

Or. en
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Amendement 639
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij, zorgen de 
lidstaten ervoor dat zij:

2. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij, waaronder 
ook instandhoudingsmaatregelen die in 
het kader van meerjarenplannen zijn 
aangenomen, zorgen de lidstaten ervoor 
dat zij:

Or. it

Amendement 640
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij, zorgen de 
lidstaten ervoor dat zij:

2. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
specifieke instandhoudingsmaatregelen van 
de Unie gelden voor de recreatievisserij, 
zorgen de lidstaten ervoor dat zij:

Or. en

Amendement 641
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij, zorgen de 
lidstaten ervoor dat zij:

2. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij:

Or. en

Amendement 642
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) verzekeren dat natuurlijke 
personen en rechtspersonen betrokken bij 
de recreatievisserij op dergelijke 
bestanden of soorten duidelijke en 
toegankelijke informatie ontvangen over 
de geldende instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie;

Or. it

Amendement 643
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verzekeren dat natuurlijke 
personen en rechtspersonen betrokken bij 

(a) kunnen de lidstaten systemen 
opzetten om te verzekeren dat vangsten 
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de recreatievisserij op dergelijke bestanden 
of soorten vangstaangiften registreren en 
die dagelijks of na elke visreis 
elektronisch aan de bevoegde autoriteiten 
toezenden; en

van dergelijke bestanden of soorten 
worden geregistreerd in een eenvoudig en 
kostenefficiënt formaat;

Or. en

Amendement 644
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) verzekeren de lidstaten dat de 
vangsten van dergelijke bestanden of 
soorten worden geregistreerd in een 
eenvoudig en kostenefficiënt formaat voor 
dienstvaartuigen en vaartuigen met een 
lengte over alles van 12 meter of meer die 
voor deze vorm van recreatievisserij 
worden gebruikt; en

Or. en

Amendement 645
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
vaartuigen die in die recreatievisserij 
worden gebruikt, naast het in lid 1 
bedoelde registratie- of 
vergunningensysteem voor natuurlijke en 

(b) voor soorten waarvan wordt 
aangegeven dat de recreatievisserij een 
aanzienlijke impact heeft op de betrokken 
visbestanden, een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
vaartuigen die in die recreatievisserij voor 
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rechtspersonen. die soorten worden gebruikt, naast het in 
lid 1 bedoelde registratie- of 
vergunningensysteem voor natuurlijke en 
rechtspersonen.

Or. bg

Amendement 646
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
vaartuigen die in die recreatievisserij 
worden gebruikt, naast het in lid 1 
bedoelde registratie- of 
vergunningensysteem voor natuurlijke en 
rechtspersonen.

(b) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
vaartuigen die in die recreatievisserij 
worden gebruikt, ongeacht de soort of 
lengte, naast het in lid 1 bedoelde 
registratie- of vergunningensysteem voor 
natuurlijke en rechtspersonen.

Or. it

Amendement 647
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
vaartuigen die in die recreatievisserij 
worden gebruikt, naast het in lid 1 
bedoelde registratie- of 
vergunningensysteem voor natuurlijke en 
rechtspersonen.

(b) voeren de lidstaten een registratie- 
of vergunningensysteem in voor 
dienstvaartuigen en vaartuigen met een 
lengte over alles van 12 meter of meer die 
voor recreatievisserij worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 648
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
vaartuigen die in die recreatievisserij 
worden gebruikt, naast het in lid 1 
bedoelde registratie- of 
vergunningensysteem voor natuurlijke en 
rechtspersonen.

(b) een registratie- of 
vergunningensysteem invoeren voor 
chartervaartuigen voor de 
recreatievisserij, naast het in lid 1 bedoelde 
registratie- of vergunningensysteem voor 
natuurlijke en rechtspersonen.

Or. en

Motivering

Een verplicht registratie- of vergunningensysteem voor alle vaartuigen die in de 
recreatievisserij worden gebruikt lijkt onevenredig en overbodig met enerzijds de 
voorgestelde verplichting voor personen om zich te registreren of een vergunning aan te 
vragen en anderzijds de normale vaartuigregistratie. De omvang van de 
registratie/vergunningverlening voor en het volgen van vaartuigen die voor de 
recreatievisserij worden gebruikt moet worden beperkt tot “chartervaartuigen voor de 
recreatievisserij”.

Amendement 649
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijkomende maatregelen met het oog op 
de samenhang tussen het beheer van 
bestanden, groepen bestanden en soorten 
die onder de instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie vallen, en de recreatievisserij 
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op dezelfde bestanden, groepen bestanden 
en soorten worden vastgesteld door middel 
van gedelegeerde handelingen. Deze 
maatregelen hebben betrekking op vistuig 
en vangstbeperkingen, minimummaten bij 
aanlanding, en gebieden en tijdstippen 
waarvoor beperkingen gelden. 

Or. en

Amendement 650
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten aanzien van bestanden, 
groepen bestanden en soorten waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij, kunnen 
de lidstaten verzekeren dat natuurlijke 
personen en rechtspersonen betrokken bij 
de recreatievisserij op dergelijke 
bestanden of soorten vangstaangiften 
registreren en die dagelijks of na elke 
visreis elektronisch aan de bevoegde 
autoriteiten toezenden.

Or. en

Amendement 651
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het kader van de 3. De in het kader van de 
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recreatievisserij gedane vangsten mogen 
niet worden verkocht.

recreatievisserij gedane vangsten mogen 
niet worden verkocht. De lidstaten stellen 
maatregelen vast om ervoor te zorgen dat 
soorten die onder de 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
vallen, niet in de handel worden gebracht 
en worden verkocht.

Or. en

Amendement 652
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het kader van de 
recreatievisserij gedane vangsten mogen 
niet worden verkocht.

3. De in het kader van de 
recreatievisserij gedane vangsten mogen 
niet worden verkocht. De schenking van 
dergelijke vangsten aan entiteiten zonder 
winstoogmerk of liefdadigheidsprojecten 
is toegestaan.

Or. es

Amendement 653
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 93 bis bedoelde 
nationale controleprogramma's omvatten 
specifieke controleactiviteiten met 
betrekking tot de recreatievisserij.

Schrappen

Or. en
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Amendement 654
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 93 bis bedoelde 
nationale controleprogramma's omvatten 
specifieke controleactiviteiten met 
betrekking tot de recreatievisserij.

Schrappen

Or. pt

Amendement 655
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 93 bis bedoelde 
nationale controleprogramma's omvatten 
specifieke controleactiviteiten met 
betrekking tot de recreatievisserij.

4. De in artikel 93 bis bedoelde 
nationale controleprogramma’s 
waarborgen ook de juiste handhaving van 
dit artikel.

Or. en

Amendement 656
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot:

Schrappen

(a) de registratie- of 
vergunningensystemen voor de 
recreatievisserij op specifieke soorten of 
bestanden;
(b) de verzameling van gegevens en de 
registratie en het overleggen van de 
vangstgegevens;
(c) het volgen van vaartuigen die 
worden gebruikt voor de recreatievisserij; 
en
(d) de controle en markering van 
vistuig dat wordt gebruikt voor de 
recreatievisserij.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 657
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot:

Schrappen

(a) de registratie- of 
vergunningensystemen voor de 
recreatievisserij op specifieke soorten of 
bestanden;
(b) de verzameling van gegevens en de 
registratie en het overleggen van de 
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vangstgegevens;
(c) het volgen van vaartuigen die 
worden gebruikt voor de recreatievisserij; 
en
(d) de controle en markering van 
vistuig dat wordt gebruikt voor de 
recreatievisserij.

Or. pt

Amendement 658
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot:

De Commissie kan, rekening houdend met 
de beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit, middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen, binnen de bevoegdheden die 
haar krachtens lid 2 zijn toegekend, voor 
recreatievissers die vissen op soorten die 
vallen onder instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie, met betrekking tot:

Or. en

Amendement 659
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 

Ten aanzien van bestanden, groepen 
bestanden en soorten waarvoor specifieke 
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vaststellen met betrekking tot: instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden voor de recreatievisserij, kan de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen nadere regels vaststellen met 
betrekking tot:

Or. en

Motivering

Bijkomende regels moeten, om de evenredigheid te waarborgen, worden beperkt tot 
bestanden waarvoor instandhoudingsmaatregelen van de Unie gelden. De voorkeur moet 
uitgaan naar gedelegeerde handelingen.

Amendement 660
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot:

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels vast 
met betrekking tot:

Or. it

Amendement 661
Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen met betrekking tot:

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen regels vast met 
betrekking tot:

Or. it
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Amendement 662
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de registratie- of 
vergunningensystemen voor de 
recreatievisserij op specifieke soorten of 
bestanden;

(a) de registratie- of 
vergunningensystemen voor vaartuigen;

Or. en

Amendement 663
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verzameling van gegevens en de 
registratie en het overleggen van de 
vangstgegevens;

(b) de verzameling van gegevens en de 
registratie en het overleggen van de 
vangstgegevens voor visbestanden 
waarvoor instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie gelden;

Or. en

Amendement 664
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – letter c



AM\1204724NL.docx 169/179 PE647.060v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het volgen van vaartuigen die 
worden gebruikt voor de recreatievisserij; 
en

Schrappen

Or. en

Amendement 665
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het volgen van vaartuigen die 
worden gebruikt voor de recreatievisserij; 
en

(c) het volgen van chartervaartuigen 
voor de recreatievisserij; en

Or. en

Amendement 666
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de controle en markering van 
vistuig dat wordt gebruikt voor de 
recreatievisserij.

(d) de controle en markering van 
vistuig dat wordt gebruikt voor de 
recreatievisserij en de markering van 
vistuig dat wordt gebruikt voor de 
recreatievisserij met uitzondering van 
vishengels.

Or. en
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Motivering

De markering van vistuig voor de recreatievisserij kan helpen illegale netten uit te bannen. In 
het geval van hengels zou het leiden tot extreme administratieve lasten, aangezien in sommige 
EU-landen elk huishouden beschikt over meerdere hengels en deze vaak worden geleend of 
tweedehands worden gekocht. Dit zou onevenredig zijn. Het onderscheid tussen recreatieve 
hengelsport en andere vormen van recreatievisserij is belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
controlesysteem geschikt is voor het doel en kan worden gehandhaafd.

Amendement 667
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de controle en markering van 
vistuig dat wordt gebruikt voor de 
recreatievisserij.

(d) de informatie- en 
markeringsvereisten voor vistuig dat 
wordt gebruikt voor de recreatievisserij.

Or. en

Amendement 668
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de controle en markering van 
vistuig dat wordt gebruikt voor de 
recreatievisserij.

(d) de controle van vistuig dat wordt 
gebruikt voor de recreatievisserij.

Or. hr

Motivering

Naar onze mening is de markering van vistuig overbodig aangezien in de recreatievisserij 
voornamelijk hengels en harpoengeweren worden gebruikt.
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Amendement 669
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
 Verordening (EG) nr. 1224/2009 
Artikel 55 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

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

Or. pt

Amendement 670
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Deze gedelegeerde handelingen worden 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 671
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is van toepassing op alle 6. Dit artikel is van toepassing op alle 
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recreatieve visserijactiviteiten, met 
inbegrip van visserijactiviteiten die worden 
georganiseerd door commerciële entiteiten 
in de toeristische sector en in de sector van 
sportwedstrijden.

recreatieve visserijactiviteiten, met 
inbegrip van visserijactiviteiten die worden 
georganiseerd door commerciële entiteiten 
in de toeristische sector en in de sector van 
sportwedstrijden, met inbegrip van de 
activiteiten van chartervaartuigen voor de 
recreatievisserij en van vissersvaartuigen 
die aan recreatieve visserij 
complementaire activiteiten verrichten.

Or. es

Amendement 672
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is van toepassing op alle 
recreatieve visserijactiviteiten, met 
inbegrip van visserijactiviteiten die worden 
georganiseerd door commerciële entiteiten 
in de toeristische sector en in de sector van 
sportwedstrijden.

6. Dit artikel is van toepassing op alle 
recreatieve visserijactiviteiten die met 
behulp van een vaartuig of te voet worden 
bedreven en waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een vangst- of oogstmethode, 
met inbegrip van visserijactiviteiten die 
worden georganiseerd door commerciële 
entiteiten in de toeristische sector en in de 
sector van sportwedstrijden.

Or. en

Motivering

Het is van belang te verduidelijken dat dit artikel van toepassing is op elke vorm van 
recreatievisserij te voet of met behulp van een vaartuig en met gebruikmaking van welke 
vistechniek dan ook.

Amendement 673
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 55 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is van toepassing op alle 
recreatieve visserijactiviteiten, met 
inbegrip van visserijactiviteiten die worden 
georganiseerd door commerciële entiteiten 
in de toeristische sector en in de sector van 
sportwedstrijden.

6. Dit artikel is van toepassing op alle 
recreatieve visserijactiviteiten op soorten 
waarvoor instandhoudingsmaatregelen 
van de Unie gelden, met inbegrip van 
visserijactiviteiten die worden 
georganiseerd door commerciële entiteiten 
in de toeristische sector en in de sector van 
sportwedstrijden.

Or. en

Amendement 674
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Hoofdstuk V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Na artikel 55 wordt het 
volgende hoofdstuk V bis ingevoegd:
“Hoofdstuk V bis
Aan regionale bekkens aangepaste 
controleregels
Artikel 55 bis
Regionale controleplannen
1. Controlemaatregelen kunnen 
worden gewijzigd of toegevoegd om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van regionale bekkens zoals 
vastgesteld in de meerjarige 
beheersplannen.
2. Daartoe worden er overeenkomstig 
het Verdrag regionale controleplannen 
goedgekeurd. De in de regionale 
controleplannen op te nemen maatregelen 
en de kalender voor de uitvoering van die 
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maatregelen staan in verhouding tot de 
beoogde doelstellingen en streefdoelen en 
het beoogde tijdschema.
3. In een regionaal controleplan 
wordt voorzien in de herziening van dit 
controleplan na een eerste ex post-
evaluatie om de evenredigheid en de 
doeltreffendheid van de ingevoerde 
controlemaatregelen vast te stellen in het 
licht van de specifieke kenmerken van de 
regionale bekkens en de betrokken 
visserijen.

Or. fr

Motivering

Les plans régionaux de contrôle permettront d'adapter les règles de contrôle aux différents 
bassins régionaux. En effet, les espèces, les écosystèmes marins et les flottes qui composent 
un bassin maritime ne sont pas les mêmes d'un bassin à l'autre. Il serait donc nécessaire 
d'ajuster les règles de contrôle aux différents bassins maritimes afin qu'elles soient les plus 
efficaces et les plus proportionnées possibles et qu'elles contribuent réellement à l'atteinte du 
RMD. Les règles de contrôle modifiées ne peuvent en aucun cas mener à l'affaiblissement des 
régles de contrôle de ce règlement et doivent être conformes aux objectifs de durabilité de la 
Politique commune de la pêche.

Amendement 675
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 44 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Hoofdstuk V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Aan titel IV wordt het 
volgende hoofdstuk toegevoegd:
“HOOFDSTUK V bis
Controle van visserij zonder vaartuig
Artikel 55 bis
Visserij zonder vaartuig
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
visserij zonder vaartuig op hun 
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grondgebied en in Uniewateren 
plaatsvindt op een wijze die strookt met de 
doelstellingen en de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.
2. Daartoe voeren de lidstaten een 
registratie- of vergunningensysteem in om 
te volgen hoeveel natuurlijke personen en 
rechtspersonen betrokken zijn bij de 
visserij zonder vaartuig.

Or. es

Amendement 676
Niclas Herbst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat is verantwoordelijk 
voor de controle, op zijn grondgebied, op 
de toepassing van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in alle 
stadia van de afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten, van het in de 
handel brengen tot de detailverkoop, met 
inbegrip van het vervoer. De lidstaten 
treffen in het bijzonder maatregelen die 
erop toezien dat het gebruik van 
visserijproducten die kleiner zijn dan de 
toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
en die vallen onder de 
aanlandingsverplichting bedoeld in 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013, beperkt blijft tot andere 
toepassingen dan rechtstreekse menselijke 
consumptie.

1. Elke lidstaat is verantwoordelijk 
voor de controle, op zijn grondgebied, op 
de toepassing van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in alle 
stadia van de afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten. De lidstaten treffen 
in het bijzonder maatregelen die erop 
toezien dat het gebruik van 
visserijproducten die kleiner zijn dan de 
toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
en die vallen onder de 
aanlandingsverplichting bedoeld in 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013, beperkt blijft tot andere 
toepassingen dan rechtstreekse menselijke 
consumptie.

Or. en
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Amendement 677
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van artikel 15, lid 11, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
mogen de visserijproducten die kleiner 
zijn dan de toepasselijke 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e en die onder de aanlandingsverplichting 
vallen, met het oog op maatschappelijke 
solidariteit en minder verspilling, worden 
bestemd voor liefdadige en/of sociale 
doeleinden.

Or. it

Amendement 678
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gevangen of geoogste visserij- en 
aquacultuurproducten worden vóór het in 
de handel brengen in partijen verdeeld.

1. Gevangen of geoogste visserij- en 
aquacultuurproducten worden vóór het in 
de handel brengen in partijen verdeeld, in 
overeenstemming met Richtlijn 
2011⁄91⁄EU van het Europees Parlement 
en de Raad*.

__________________
* Richtlijn 2011⁄91⁄EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
2011 betreffende de vermeldingen of 
merktekens die het mogelijk maken de 
partij waartoe een levensmiddel behoort te 
identificeren (PB L 334 van 16.12.2011, 
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blz. 1).

Or. es

Motivering

Een definitie van “partij” die afwijkt van het bepaalde in Richtlijn 2011⁄91⁄EU betreffende de 
vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel 
behoort te identificeren, zou een rem zetten op de innovatie van verwerkte producten en zou 
de activiteiten van vissers en de verwerkingssector blokkeren. Bovendien is de huidige 
definitie doeltreffend gebleken, omdat die consumenten waardevolle informatie verschaft over 
de identiteit van de producten.

Amendement 679
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gevangen of geoogste visserij- en 
aquacultuurproducten worden vóór het in 
de handel brengen in partijen verdeeld.

1. Visserij- en aquacultuurproducten 
worden vóór het in de handel brengen in 
partijen verdeeld.

Or. es

Amendement 680
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van artikel 15, lid 11, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en 
in het kader van het communautair beleid 
inzake de circulaire economie, mogen de 
vissen die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
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e worden gebruikt voor liefdadige en/of 
sociale doeleinden zonder bijkomende 
kosten voor de vissersvaartuigen met 
betrekking tot de eventuele conservering 
van de vissen.

Or. it

Motivering

Om goed gedrag op het gebied van de circulaire economie en voedselverspilling te 
bevorderen, is het goed om de mogelijkheid te bieden gevangen visserijproducten die kleiner 
zijn dan de minimale instandhoudingsreferentiegrootte en die niet mogen worden 
teruggegooid, niet alleen als diervoeder van dierlijke oorsprong maar ook voor goede doelen 
te gebruiken.

Amendement 681
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een partij mag uitsluitend bestaan 
uit visserij- en aquacultuurproducten van 
een bepaalde soort van dezelfde 
aanbiedingsvorm, afkomstig uit hetzelfde 
betrokken geografische gebied en van 
hetzelfde vissersvaartuig, dezelfde groep 
vissersvaartuigen of dezelfde 
aquacultuurproductie-eenheid.

Schrappen

Or. es

Amendement 682
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een partij mag uitsluitend bestaan 
uit visserij- en aquacultuurproducten van 
een bepaalde soort van dezelfde 
aanbiedingsvorm, afkomstig uit hetzelfde 
betrokken geografische gebied en van 
hetzelfde vissersvaartuig, dezelfde groep 
vissersvaartuigen of dezelfde 
aquacultuurproductie-eenheid.

2. Een partij mag uitsluitend bestaan 
uit visserij- en aquacultuurproducten van 
een bepaalde soort van dezelfde 
aanbiedingsvorm, afkomstig uit hetzelfde 
betrokken geografische gebied en van 
hetzelfde vissersvaartuig, dezelfde groep 
vissersvaartuigen of dezelfde 
aquacultuurproductie-eenheid. In geval 
van verwerkte visserijproducten zijn voor 
de partijen de bepalingen van Richtlijn 
2011/91/EU van toepassing.

Or. it

Motivering

In geval van partijen verwerkte visserijproducten die kunnen worden verkregen door 
verschillende soorten te gebruiken, moet de definitie van “partij” van Richtlijn 2011/91/EU 
worden toegepast in overeenstemming met alle andere levensmiddelen die aan 
voedselveiligheidscontroles worden onderworpen.

Amendement 683
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een partij mag uitsluitend bestaan 
uit visserij- en aquacultuurproducten van 
een bepaalde soort van dezelfde 
aanbiedingsvorm, afkomstig uit hetzelfde 
betrokken geografische gebied en van 
hetzelfde vissersvaartuig, dezelfde groep 
vissersvaartuigen of dezelfde 
aquacultuurproductie-eenheid.

2. Partijen van visserij- en 
aquacultuurproducten bestaan uit één 
bepaalde soort van dezelfde 
aanbiedingsvorm, afkomstig uit hetzelfde 
betrokken geografische gebied en van 
hetzelfde vissersvaartuig, dezelfde groep 
vissersvaartuigen of dezelfde 
aquacultuurproductie-eenheid.

Or. es


