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Amendement 684
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 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten van verscheidene 
soorten en afkomstig uit hetzelfde 
betrokken geografische gebied en van 
dezelfde aanbiedingsvorm, per vaartuig en 
per dag, door de reder van het 
vissersvaartuig, door de 
producentenorganisatie waarvan de reder 
van het vissersvaartuig lid is, of door een 
geregistreerde koper vóór het in de handel 
brengen in partijen worden verdeeld.

Schrappen

Or. es

Amendement 685
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten per soort en afkomstig 
uit hetzelfde relevante geografische 
gebied en van dezelfde aanbiedingsvorm, 
per vaartuig en per dag, door de reder van 
het vissersvaartuig, door de 
producentenorganisatie waarvan de reder 
van het vissersvaartuig lid is, of door een 
geregistreerde koper vóór het in de handel 
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handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

brengen bij partijen worden gevoegd van 
in totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
of per soort en afkomstig uit hetzelfde 
betrokken geografische gebied en van 
dezelfde aanbiedingsvorm, per vaartuig en 
per dag, die door de reder van het 
vissersvaartuig, door de 
producentenorganisatie waarvan de reder 
van het vissersvaartuig lid is, of door een 
geregistreerde koper vóór het in de handel 
brengen in partijen worden verdeeld.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om de visserijproducten op soort te sorteren en in partijen te verdelen 
om te voorkomen dat per vaartuig te veel partijen uit elkaar moeten worden gehouden.

Amendement 686
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 
handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, door de 
visafslag of door de geregistreerde koper 
vóór het in de handel brengen in partijen 
worden verdeeld.

Or. es
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Amendement 687
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 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 
handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 50 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 
handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

Or. it

Motivering

Het amendement is bedoeld om de rechtstreekse verkoop te bevorderen en culinaire tradities 
in stand te houden die kenmerkend zijn voor de kustgebieden rond de Middellandse Zee, 
waarbij verschillende soorten worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de visgerechten “brodetto 
alla veneta”, “brodetto di San Benedetto”, “cuoppo di mare”, “caciucco alla livornese”, 
vissoep enz.

Amendement 688
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 50 kg aan 
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visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 
handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 
handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

Or. it

Amendement 689
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 30 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 
handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

3. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten met in 
totaal minder dan 50 kg aan 
visserijproducten van verscheidene soorten 
en afkomstig uit hetzelfde betrokken 
geografische gebied en van dezelfde 
aanbiedingsvorm, per vaartuig en per dag, 
door de reder van het vissersvaartuig, door 
de producentenorganisatie waarvan de 
reder van het vissersvaartuig lid is, of door 
een geregistreerde koper vóór het in de 
handel brengen in partijen worden 
verdeeld.

Or. it

Amendement 690
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 2 mogen 
hoeveelheden visserijproducten van 
verscheidene soorten, bestaande uit 
exemplaren die kleiner zijn dan de 
toepasselijke minimuminstandhoudings-
referentiegrootte en afkomstig zijn uit 
hetzelfde betrokken geografische gebied 
en van hetzelfde vissersvaartuig, of 
dezelfde groep vissersvaartuigen, vóór het 
in de handel brengen in partijen worden 
verdeeld voor andere toepassingen dan 
rechtstreekse menselijke consumptie.

Schrappen

Or. es

Amendement 691
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van artikel 15, lid 11, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
mogen de vissen onder de toepasselijke 
minimuminstandhoudings-
referentiegrootte, met het oog op 
maatschappelijke solidariteit en minder 
verspilling, worden bestemd voor 
liefdadigheids- en/of sociale doeleinden.

Or. it

Motivering

Het gemeenschappelijk visserijbeleid moet ervoor zorgen dat de activiteiten in het kader van 
de visserij en de aquacultuur bijdragen tot langdurige ecologische, economische en sociale 
duurzaamheid. Daarom moet positief gedrag worden gestimuleerd, zoals het schenken aan 
liefdadigheidsdoelen van gevangen visserijproducten onder de 
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minimuminstandhoudingsreferentiegrootte die niet in zee mogen worden teruggegooid, wat 
geheel in overeenstemming is met de Europese doelstellingen inzake de circulaire economie 
en het terugdringen van voedselverspilling.

Amendement 692
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na het in de handel brengen mag 
een partij visserij- of aquacultuurproducten 
uitsluitend met een andere partij worden 
samengevoegd of worden gesplitst, indien 
de na de samenvoeging gecreëerde partij of 
de na de splitsing gecreëerde partijen aan 
de volgende voorwaarden voldoet 
(voldoen):

5. Na het in de handel brengen mag 
een partij visserij- of aquacultuurproducten 
met een andere partij worden 
samengevoegd of worden gesplitst, indien 
de na de samenvoeging gecreëerde partij of 
de na de splitsing gecreëerde partijen aan 
de volgende voorwaarden voldoet 
(voldoen):

Or. it

Amendement 693
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 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij bestaat (bestaan) uit visserij- of 
aquacultuurproducten van een enkele 
soort en van dezelfde aanbiedingsvorm;

Schrappen

Or. es

Amendement 694
Rosanna Conte
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij bestaat (bestaan) uit visserij- of 
aquacultuurproducten van een enkele soort 
en van dezelfde aanbiedingsvorm;

(a) de visserij- of aquacultuurproducten 
waaruit zij bestaat (bestaan), kan 
(kunnen) worden getraceerd tot de vangst 
of de oogst;

Or. it

Motivering

Er worden producten op de markt aangeboden die bestaan uit verschillende soorten, 
waarmee geen nieuwe partijen kunnen worden gecreëerd indien de bepalingen van lid 5, 
onder a), moeten worden nageleefd zoals zij in het voorstel zijn geformuleerd.

Amendement 695
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de marktdeelnemer die voor het in 
de handel brengen van de nieuw 
gecreëerde partij verantwoordelijk is, kan 
de gegevens over de samenstelling van de 
nieuw gecreëerde partij verstrekken, met 
name de gegevens over elke partij visserij- 
of aquacultuurproducten waaruit de 
nieuwe partij bestaat, en de hoeveelheden 
visserij- of aquacultuurproducten 
afkomstig van elke partij waaruit de 
nieuwe partij is samengesteld.

(c) de marktdeelnemer die voor het in 
de handel brengen van de nieuw 
gecreëerde partij verantwoordelijk is, kan 
de gegevens over de samenstelling van de 
nieuw gecreëerde partij verstrekken.

Or. it
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Motivering

De marktdeelnemer moet de in artikel 58 bedoelde gegevens altijd beschikbaar hebben en ze 
op verzoek aan de autoriteiten verstrekken.

Amendement 696
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) De in lid 3 bedoelde partijen 
kunnen in de hele keten voor het in de 
handel brengen worden gehandhaafd, 
tenzij ze worden samengevoegd of 
opgesplitst.

Or. es

Amendement 697
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 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 en onder de posten 1604 en 
1605 van hoofdstuk 16 van de 
gecombineerde nomenclatuur die is 
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 
2658/87 van de Raad*.

Schrappen

Or. es
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Amendement 698
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 en onder de posten 1604 en 
1605 van hoofdstuk 16 van de 
gecombineerde nomenclatuur die is 
vastgesteld bij Verordening (EEG) 
nr. 2658/87 van de Raad*.

6. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 van de gecombineerde 
nomenclatuur die is vastgesteld bij 
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de 
Raad*. De aquacultuurproducten moeten 
voldoen aan de bepalingen van de 
artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) 
nr. 854/2004.

Or. it

Motivering

De producten die onder GN-codes 16.04 / 16.05 vallen (bereidingen en conserven van vis, 
van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren), zijn “be- of 
verwerkte visserijproducten” bestaande uit diverse ingrediënten (niet alleen vis) die niet 
kunnen voldoen aan de definitie van partij in het huidige voorstel. Indien die definitie zou 
worden gebruikt, zouden bepaalde producten van de markt verdwijnen (surimi, tonijnpaté, 
“antipasti di mare” enz.) die uit verschillende vissoorten zijn samengesteld. Daarom is het 
van cruciaal belang dat de definitie van artikel 56 bis niet van toepassing is op deze twee 
categorieën.

Amendement 699
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 56 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 

6. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
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hoofdstuk 3 en onder de posten 1604 en 
1605 van hoofdstuk 16 van de 
gecombineerde nomenclatuur die is 
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 
2658/87 van de Raad*.

hoofdstuk 3 van de gecombineerde 
nomenclatuur die is vastgesteld bij 
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de 
Raad*.

Or. fr

Amendement 700
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de in Verordening 
(EG) nr. 178/2002 vastgestelde 
traceerbaarheidsvoorschriften zijn partijen 
visserij- of aquacultuurproducten in alle 
stadia van de productie, de verwerking en 
de distributie traceerbaar, vanaf de vangst 
of de oogst tot en met de detailhandel, met 
inbegrip van visserij- en 
aquacultuurproducten die voor de uitvoer 
bestemd zijn.

1. Onverminderd de in Verordening 
(EG) nr. 178/2002 vastgestelde 
traceerbaarheidsvoorschriften zijn partijen 
visserij- of aquacultuurproducten in alle 
stadia van de productie, de verwerking en 
de distributie traceerbaar, vanaf de 
aanlanding tot en met de detailhandel, met 
inbegrip van visserij- en 
aquacultuurproducten die voor de uitvoer 
bestemd zijn.

Or. en

Motivering

Het vaartuig moet alleen verantwoordelijk zijn voor de traceerbaarheid in de eerste fase.

Amendement 701
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op elektronische wijze aan de 
bedrijfsexploitant waaraan het 
visserijproduct of aquacultuurproduct 
wordt geleverd, worden doorgegeven of 
beschikbaar worden gesteld.

Schrappen

Or. es

Motivering

Deze maatregel kan overbodig zijn en buitensporige bureaucratische en economische lasten 
opleveren voor de bedrijven die de informatie ontvangen. Alle schakels in de keten zouden 
worden gedwongen kostbare investeringen te doen om een enorm volume aan informatie te 
beheren dat onnodig is voor hun zakelijke activiteiten.

Amendement 702
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op elektronische wijze aan de 
bedrijfsexploitant waaraan het 
visserijproduct of aquacultuurproduct 
wordt geleverd, worden doorgegeven of 
beschikbaar worden gesteld.

(c) op elektronische wijze aan de 
bedrijfsexploitant waaraan het 
visserijproduct of aquacultuurproduct 
wordt geleverd, beschikbaar worden 
gesteld.

Or. it

Motivering

De marktdeelnemers moeten de traceerbaarheidsgegevens verzamelen zodat zij indien nodig 
door de autoriteiten kunnen worden geraadpleegd. De doorgifte ervan zorgt voor onnodige 
extra bureaucratische belasting.

Amendement 703
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de FAO-drielettercode van de soort 
en de wetenschappelijke naam;

(c) de FAO-drielettercode van de soort, 
de wetenschappelijke naam en de 
gemeenschappelijke handelsbenaming;

Or. en

Motivering

Voor het merendeel van de exploitanten en consumenten is de FAO-drielettercode of de 
wetenschappelijke naam niet afdoende, en waar mogelijk moet ook de gemeenschappelijke 
handelsbenaming worden aangegeven.

Amendement 704
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58– lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, en de datum 
van productie, indien van toepassing;

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van 
aanlanding in geval van 
visserijactiviteiten waarbij meer dan 
24 uur op zee wordt gebleven of de datum 
van de oogst voor aquacultuurproducten, 
en de datum van productie, indien van 
toepassing;

Or. pt

Amendement 705
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, en de datum 
van productie, indien van toepassing;

(f) de datum van de aanlanding of de 
vangsten voor visserijproducten of de 
datum van de oogst voor 
aquacultuurproducten, en de datum van 
productie, indien van toepassing;

Or. esMotivering

In veel visserijtakken komt de datum van vangst overeen met de datum van aanlanding en in 
die gevallen zou het geen specifieke problemen opleveren om de datum van de vangst op het 
etiket te vermelden, maar in visserijtakken waar vaartuigen weken onderweg zijn en er elke 
dag een andere hoeveelheid en soms niets wordt gevangen, zou het onmogelijk zijn om de 
datum van de vangst op het etiket te vermelden.

Amendement 706
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, en de datum 
van productie, indien van toepassing;

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, of de datum 
van productie, indien van toepassing;

Or. es

Amendement 707
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 5 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, en de datum 
van productie, indien van toepassing;

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, of de datum 
van productie, indien van toepassing;

Or. it

Amendement 708
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58– lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, en de datum 
van productie, indien van toepassing;

(f) de datum van de vangsten voor 
visserijproducten of de datum van de oogst 
voor aquacultuurproducten, of de datum 
van productie, indien van toepassing;

Or. en

Motivering

De huidige verordening moet worden aangehouden want als de reder zowel de datum van de 
oogst als de datum van productie moet hanteren, zouden de waarden van de vangsten tussen 
de eerste en laatste dag van de visreis van elkaar kunnen afwijken.

Amendement 709
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het (de) betrokken geografische (d) het (de) betrokken geografische 
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gebied(en) voor op zee gevangen 
visserijproducten, of het vangst- of 
productiegebied, zoals bedoeld in artikel 
38, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1379/2013, voor in zoet water gevangen 
visserijproducten en aquacultuurproducten;

gebied(en) voor op zee gevangen 
visserijproducten, zoals gemeld op basis 
van de/het statistische 
gebied/subgebied/divisie van de FAO 
waar de vangst heeft plaatsgevonden, 
waarbij wordt aangegeven of de vangst 
heeft plaatsgevonden op open zee of in 
een exclusieve economische zone wanneer 
dit niet een gebied betreft dat wordt 
gereglementeerd door een regionale 
visserijorganisatie, of het vangst- of 
productiegebied, zoals bedoeld in 
artikel 38, lid 1, van Verordening 
(EU) nr. 1379/2013, voor in zoet water 
gevangen visserijproducten en 
aquacultuurproducten;

Or. en

Amendement 710
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het (de) betrokken geografische 
gebied(en) voor op zee gevangen 
visserijproducten, of het vangst- of 
productiegebied, zoals bedoeld in 
artikel 38, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1379/2013, voor in zoet water gevangen 
visserijproducten en aquacultuurproducten;

(d) het (de) betrokken geografische 
gebied(en) voor op zee gevangen 
visserijproducten, weergegeven op basis 
van de/het statistische 
gebied/subgebied/divisie van de FAO 
waar de vangst heeft plaatsgevonden, 
waarbij wordt aangegeven of de vangst 
heeft plaatsgevonden op open zee, in een 
gebied dat wordt gereglementeerd door 
een regionale visserijorganisatie of in een 
exclusieve economische zone, of het 
vangst- of productiegebied, zoals bedoeld 
in artikel 38, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 1379/2013, voor in zoet water gevangen 
visserijproducten en aquacultuurproducten;

Or. es
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Amendement 711
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 6 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) voor op zee gevangen 
visserijproducten, het IMO-nummer van 
het vissersvaartuig of een ander uniek 
identificatienummer (wanneer er geen 
IMO-nummer is toegekend);

Or. it

Amendement 712
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 6 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) voor visserijproducten die op zee 
zijn gevangen, het IMO-nummer of een 
ander uniek identificatienummer van het 
vangstvaartuig (indien geen IMO-
nummer van toepassing is).

Or. en

Amendement 713
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen.

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks door de kapitein 
of een door hem aangewezen persoon aan 
de consumenten verkochte producten 
vrijstellen van de eisen van dit artikel, mits 
deze hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen. In dit geval wordt 
onder “rechtstreekse verkoop” de verkoop 
van verse visserij- of 
aquacultuurproducten verstaan door de 
producent of een door hem aangewezen 
persoon aan eindconsumenten, zonder 
tussenpersonen, op eender welke plaats en 
zelfs als ambulante activiteit, met 
inachtneming van de belastingregels van 
de betrokken lidstaat.

Or. it

Motivering

De rechtstreekse verkoop geschiedt door de visser, ongeacht de plaats waar de handel 
plaatsvindt.

Amendement 714
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 

7. De lidstaten mogen 
marktdeelnemers die kleine hoeveelheden 
producten die later niet op de markt 
worden gebracht maar alleen worden 
gebruikt voor particuliere consumptie 
rechtstreeks vanaf vissersvaartuigen aan de 
consumenten verkopen, vrijstellen van de 
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vertegenwoordigen. eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden in totaal niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per dag vertegenwoordigen.

Or. es

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de bevoegdheid die de lidstaten hebben om marktdeelnemers vrij 
te stellen van de eisen met betrekking tot traceerbaarheid beperkt is tot marktdeelnemers van 
wie deze eerste verkopen niet meer bedragen dan 5 kilo per dag.

Amendement 715
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen.

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag en 
150 kg visserijproduct per week per 
vaartuig vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

de beperking van 150 kg per week is gebaseerd op de mogelijkheid dat een vaartuig zeer 
beperkte hoeveelheden verkoopt – gemiddeld 30 kg per dag over 5 dagen activiteit per week; 
hoeveelheden die deze beperking overschrijden, moeten ter beschikking worden gesteld in het 
normale handelscircuit.

Amendement 716
Rosa D'Amato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen.

7. De lidstaten mogen de 
rechtstreekse verkoop door de kapitein of 
een door hem aangewezen persoon van 
kleine hoeveelheden aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen.

Or. it

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de bewoording van dit lid in overeenstemming te brengen 
met de nieuwe definitie van “rechtstreekse verkoop”.

Amendement 717
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen.

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks door de kapitein 
of een door hem aangewezen persoon aan 
de consumenten verkochte producten 
vrijstellen van de eisen van dit artikel, mits 
deze hoeveelheden niet meer dan 30 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen.

Or. it
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Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de rechtstreekse verkoop geschiedt door de kapitein of een 
door hem aangewezen persoon, ongeacht de plaats waar de verkoop plaatsvindt. Daarom 
stellen wij voor om de term “vissersvaartuigen” te vervangen. In sommige culturen is het 
bovendien niet ongebruikelijk dat een consument meer dan 5 kg koopt om uitsluitend voor 
particuliere consumptie te gebruiken.

Amendement 718
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg 
visserijproduct per consument per dag 
vertegenwoordigen.

7. De lidstaten mogen kleine 
hoeveelheden rechtstreeks vanaf 
vissersvaartuigen aan de consumenten 
verkochte producten vrijstellen van de 
eisen van dit artikel, mits deze 
hoeveelheden niet meer dan 5 kg of 
50 EUR aan visserijproduct per consument 
per dag vertegenwoordigen.

Or. pt

Amendement 719
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) de digitalisering van de 
traceerbaarheidsgegevens en de 
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elektronische doorgifte ervan;
(b) het fysiek aanbrengen van 
traceerbaarheidsgegevens op partijen 
visserij- en aquacultuurproducten;
(c) de samenwerking tussen de 
lidstaten op het gebied van toegang tot de 
bij een partij meegeleverde gegevens en de 
methoden om de partijen te markeren of 
etiketteren;
(d) de traceerbaarheidsvoorschriften 
voor partijen die tot stand zijn gekomen 
na samenvoeging of splitsing van 
verschillende partijen, zoals bedoeld in 
artikel 56, lid 5, en partijen bestaande uit 
verscheidene soorten, zoals bedoeld in 
artikel 56, lid 3;
(e) de informatie over het betrokken 
geografische gebied.

Or. it

Amendement 720
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) de digitalisering van de 
traceerbaarheidsgegevens en de 
elektronische doorgifte ervan;
(b) het fysiek aanbrengen van 
traceerbaarheidsgegevens op partijen 
visserij- en aquacultuurproducten;
(c) de samenwerking tussen de 
lidstaten op het gebied van toegang tot de 
bij een partij meegeleverde gegevens en de 
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methoden om de partijen te markeren of 
etiketteren;
(d) de traceerbaarheidsvoorschriften 
voor partijen die tot stand zijn gekomen 
na samenvoeging of splitsing van 
verschillende partijen, zoals bedoeld in 
artikel 56, lid 5, en partijen bestaande uit 
verscheidene soorten, zoals bedoeld in 
artikel 56, lid 3;
(e) de informatie over het betrokken 
geografische gebied.

Or. fr

Amendement 721
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) de digitalisering van de 
traceerbaarheidsgegevens en de 
elektronische doorgifte ervan;
(b) het fysiek aanbrengen van 
traceerbaarheidsgegevens op partijen 
visserij- en aquacultuurproducten;
(c) de samenwerking tussen de 
lidstaten op het gebied van toegang tot de 
bij een partij meegeleverde gegevens en de 
methoden om de partijen te markeren of 
etiketteren;
(d) de traceerbaarheidsvoorschriften 
voor partijen die tot stand zijn gekomen 
na samenvoeging of splitsing van 
verschillende partijen, zoals bedoeld in 
artikel 56, lid 5, en partijen bestaande uit 
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verscheidene soorten, zoals bedoeld in 
artikel 56, lid 3;
(e) de informatie over het betrokken 
geografische gebied.

Or. pt

Amendement 722
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 723
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 en onder de posten 1604 en 
1605 van hoofdstuk 16 van de 
gecombineerde nomenclatuur die is 
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 
2658/87 van de Raad*.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 724
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 en onder de posten 1604 en 
1605 van hoofdstuk 16 van de 
gecombineerde nomenclatuur die is 
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 
2658/87 van de Raad*.

9. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 van de gecombineerde 
nomenclatuur die is vastgesteld bij 
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de 
Raad*.

Or. fr

Amendement 725
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 en onder de posten 1604 en 
1605 van hoofdstuk 16 van de 
gecombineerde nomenclatuur die is 
vastgesteld bij Verordening (EEG) 
nr. 2658/87 van de Raad*.

9. Dit artikel is uitsluitend van 
toepassing op de visserij- en 
aquacultuurproducten die vallen onder 
hoofdstuk 3 van de gecombineerde 
nomenclatuur die is vastgesteld bij 
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de 
Raad*.

Or. it

Motivering

De traceerbaarheid van producten met GN-codes 16.04 en 16.05 wordt reeds gewaarborgd 
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door de voedselveiligheidsregels bij de productie, verwerking en distributie ervan. Bijgevolg 
volstaat het om de in artikel 67, lid 12, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 
vastgestelde vrijstelling te handhaven.

Amendement 726
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Dit artikel is niet van toepassing op 
siervissen, schaal- en schelpdieren en 
weekdieren.

10. Dit artikel is niet van toepassing op 
siervissen, schaal- en schelpdieren, 
weekdieren en algen.

Or. en

Amendement 727
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Dit artikel is niet van toepassing op 
siervissen, schaal- en schelpdieren en 
weekdieren.

10. Dit artikel is niet van toepassing op 
siervissen.

Or. pt

Amendement 728
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 46
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 58 – lid 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Dit artikel wordt toegepast vanaf 
[5 jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening].1 bis

__________________
1 bis Deze paragraaf kan tussen de 
slotbepalingen worden geplaatst.

Or. es

Motivering

Er is een breder “vacatio legis” nodig om marktdeelnemers de kans te bieden zich geleidelijk 
aan te passen aan de interoperabele digitale systemen die traceerbaarheid garanderen.

Amendement 729
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) In artikel 59 wordt lid 3 vervangen 
door:

Schrappen

“3. Consumenten die hooguit 5 kg in 
gewicht aan visserijproducten per dag 
kopen die nadien niet in de handel 
worden gebracht, maar uitsluitend voor 
particuliere consumptie worden gebruikt, 
worden vrijgesteld van toepassing van dit 
artikel.”.

Or. pt

Amendement 730
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Consumenten die hooguit 5 kg in 
gewicht aan visserijproducten per dag 
kopen die nadien niet in de handel worden 
gebracht, maar uitsluitend voor particuliere 
consumptie worden gebruikt, worden 
vrijgesteld van toepassing van dit artikel.

3. Consumenten die hooguit 30 kg in 
gewicht aan visserijproducten per dag 
kopen die nadien niet in de handel worden 
gebracht, maar uitsluitend voor particuliere 
consumptie worden gebruikt, worden 
vrijgesteld van toepassing van dit artikel.

Or. it

Motivering

In bepaalde culturen is het niet ongebruikelijk dat een consument meer dan 5 kg koopt om 
uitsluitend voor particuliere consumptie te gebruiken.

Amendement 731
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 59 bis
Weegsystemen
1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten bij de aanlanding op 
door de bevoegde autoriteiten 
goedgekeurde systemen te wegen, en dat 
de wegingen worden uitgevoerd door 
marktdeelnemers die zijn geregistreerd 
voor het wegen van visserijproducten.
2. Voordat een marktdeelnemer 
geregistreerd wordt om wegingen van 
visserijproducten uit te voeren, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de marktdeelnemer ter 
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zake bevoegd is en over een adequate 
uitrusting beschikt om weeghandelingen 
uit te voeren. De lidstaten beschikken ook 
over een systeem dat ervoor zorgt dat 
marktdeelnemers die niet meer voldoen 
aan de voorwaarden voor het uitvoeren 
van weeghandelingen, niet meer 
geregistreerd zullen staan.
3. De lidstaten kunnen met geregelde 
tussenpozen verlangen dat de 
weegregisters worden overlegd.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria voor het 
registreren van marktdeelnemers die het 
recht hebben wegingen van 
visserijproducten uit te voeren, en tot de 
inhoud van de weegregisters.”.

Or. pt

Amendement 732
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten bij de aanlanding op door 
de bevoegde autoriteiten goedgekeurde 
systemen te wegen, en dat de wegingen 
worden uitgevoerd door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd voor het wegen van 
visserijproducten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten bij de aanlanding op door 
de bevoegde autoriteiten goedgekeurde 
systemen te wegen, en dat de wegingen 
worden uitgevoerd door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd voor het wegen van 
visserijproducten, tenzij de betreffende 
lidstaat een door de Commissie 
goedgekeurd steekproefplan heeft 
aangenomen dat is gebaseerd op de door 
de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 vastgestelde 
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risicogebaseerde methode.

Indien alle aangelande producten voor 
verkoop worden vervoerd naar een andere 
haven dan de haven waar ze zijn 
aangeland in dezelfde lidstaat, mogen 
deze producten onmiddellijk voorafgaand 
aan de verkoop of opslag worden gewogen 
in de haven van bestemming. In dat geval 
moeten de visserijproducten vergezeld 
gaan van het overeenkomstige 
vervoersdocument of een vergelijkbaar 
document met de geschatte 
vangsthoeveelheden (verwerkt gewicht), 
die de vastgestelde maximale 
tolerantiemarge niet mogen 
overschrijden.
Te dien einde kunnen lidstaten ook 
toestaan dat visserijproducten worden 
gewogen na vervoer vanaf de plaats van 
aanlanding, mits de producten naar een 
bestemming op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat worden vervoerd en 
deze lidstaat een door de Commissie 
goedgekeurd controleplan heeft 
aangenomen dat is gebaseerd op de door 
de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 vastgestelde 
risicogebaseerde methode.

Or. en

Amendement 733
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten bij de aanlanding op 
door de bevoegde autoriteiten 
goedgekeurde systemen te wegen, en dat 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten met behulp van door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurde 
systemen te wegen, en dat de wegingen 



PE650.705v01-00 32/181 AM\1204725NL.docx

NL

de wegingen worden uitgevoerd door 
marktdeelnemers die zijn geregistreerd 
voor het wegen van visserijproducten.

worden uitgevoerd door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd voor het wegen van 
visserijproducten, tenzij de lidstaat in 
kwestie een steekproefplan heeft 
aangenomen dat is goedgekeurd door de 
Commissie en is opgesteld aan de hand 
van een door de Commissie vastgestelde 
methode als bedoeld in artikel 60, lid 6.

Or. es

Motivering

Het is niet duidelijk waarom het steekproefplan, een systeem dat goede resultaten heeft 
opgeleverd, effectief is en minder werk oplevert voor marktdeelnemers en bemanningsleden, 
wordt geschrapt.

Amendement 734
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten bij de aanlanding op door 
de bevoegde autoriteiten goedgekeurde 
systemen te wegen, en dat de wegingen 
worden uitgevoerd door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd voor het wegen van 
visserijproducten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten die afkomstig zijn van 
soorten of bestanden waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden, bij de aanlanding op door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurde 
systemen te wegen, en dat de wegingen 
worden uitgevoerd door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd voor het wegen van 
visserijproducten.

Or. en

Amendement 735
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
procedures ingevoerd worden om alle 
visserijproducten bij de aanlanding op door 
de bevoegde autoriteiten goedgekeurde 
systemen te wegen, en dat de wegingen 
worden uitgevoerd door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd voor het wegen van 
visserijproducten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
visafslagen en geregistreerde kopers 
procedures hanteren om alle 
visserijproducten bij de aanlanding op door 
de bevoegde autoriteiten goedgekeurde 
systemen te wegen, en dat de wegingen 
worden uitgevoerd door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd voor het wegen van 
visserijproducten.

Or. en

Amendement 736
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien het onmiddellijk na de 
aanlanding gewogen product niet op 
dezelfde dag wordt verkocht, wordt een 
tolerantiemarge van 10 % toegestaan 
tussen het gewicht bij aanlanding en het 
gewicht bij verkoop. Dit geldt alleen voor 
gevallen waarin verse producten kunnen 
worden opgeslagen in koelcellen van 
geregistreerde marktdeelnemers, hetgeen 
wordt toegestaan op grond van een 
officieel overnamedocument, zodat deze in 
de dagen erna kunnen worden verkocht.

Or. es

Motivering

Aangezien de regelgeving een verplichting bevat om te wegen op het moment van aanlanding, 
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moet een oplossing worden geboden voor situaties waarin de vangst, in het kader van het in 
de handel brengen tegen een zo goed mogelijke prijs, wordt opgeslagen in de koelcellen van 
een erkende inrichting en de verkoop de dag na of in de dagen na het lossen plaatsvindt.

Amendement 737
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat een marktdeelnemer 
geregistreerd wordt om wegingen van 
visserijproducten uit te voeren, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de marktdeelnemer ter 
zake bevoegd is en over een adequate 
uitrusting beschikt om weeghandelingen 
uit te voeren. De lidstaten beschikken ook 
over een systeem dat ervoor zorgt dat 
marktdeelnemers die niet meer voldoen 
aan de voorwaarden voor het uitvoeren 
van weeghandelingen, niet meer 
geregistreerd zullen staan.

2. In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten toestaan dat visserijproducten 
aan boord van het vissersvaartuig worden 
gewogen volgens een in lid 1 bedoeld 
steekproefplan.

Or. en

Motivering

In Nederland, België en de Scandinavische landen worden visserijproducten meestal op het 
vissersvaartuig gewogen. Deze landen passen een steekproefplan toe dat door de Commissie 
is goedgekeurd en berust op de door de Commissie vastgestelde risicogebaseerde methode. 
Deze toevoeging is uit logistiek oogpunt zinvol. Zo bevindt de visafslag zich bijvoorbeeld in 
Nederland niet in de buurt van de havens, maar in Urk.

Amendement 738
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen met geregelde 
tussenpozen verlangen dat de 
weegregisters worden overlegd.

3. De weegregisters moeten binnen 
24 uur na weging aan de lidstaten worden 
overlegd.

Or. en

Amendement 739
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere 
instanties of personen die 
verantwoordelijk zijn voor de eerste afzet 
van visserijproducten in een lidstaat, zijn 
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid 
van de weging tenzij, overeenkomstig 
lid 2, het wegen aan boord van het 
vissersvaartuig gebeurt en de kapitein dus 
verantwoordelijk is.

Or. en

Motivering

In Nederland, België en de Scandinavische landen worden visserijproducten meestal op het 
vissersvaartuig gewogen. Deze landen passen een steekproefplan toe dat door de Commissie 
is goedgekeurd en berust op de door de Commissie vastgestelde risicogebaseerde methode. 
Deze toevoeging is uit logistiek oogpunt zinvol. Zo bevindt de visafslag zich bijvoorbeeld in 
Nederland niet in de buurt van de havens, maar in Urk.

Amendement 740
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria voor het 
registreren van marktdeelnemers die het 
recht hebben wegingen van 
visserijproducten uit te voeren, en tot de 
inhoud van de weegregisters.

Schrappen

Or. it

Amendement 741
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria voor het 
registreren van marktdeelnemers die het 
recht hebben wegingen van 
visserijproducten uit te voeren, en tot de 
inhoud van de weegregisters."

Schrappen

Or. en

Amendement 742
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 48
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 59 bis – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat kunnen verlangen dat 
hoeveelheden visserijproducten die voor 
het eerst worden aangeland in die lidstaat 
in aanwezigheid van functionarissen 
worden gewogen voordat ze vanaf de 
plaats van aanlanding naar elders worden 
vervoerd.

Or. en

Amendement 743
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Artikel 60 wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 60
Weging van visserijproducten
1. De kapitein zorgt ervoor dat alle 
hoeveelheden visserijproducten direct na 
de aanlanding en voordat de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
vervoerd of in de handel worden gebracht, 
per soort worden gewogen op 
weegsystemen en door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd overeenkomstig 
artikel 59 bis.
2. De marktdeelnemers die zijn 
geregistreerd om wegingen van 
visserijproducten uit te voeren, vullen 
voor elke aanlanding een weegregister in 
en zijn verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid van de wegingen. De 
geregistreerde weger bewaart de 
weegregisters voor een periode van drie 
jaar.
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3. Het getal uit het weegregister 
wordt doorgegeven aan de kapitein en 
gebruikt voor de invulling van de aangifte 
van aanlanding en het vervoersdocument.
4. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat kunnen verlangen dat 
hoeveelheden visserijproducten die voor 
het eerst worden aangeland in die lidstaat, 
door of in aanwezigheid van 
functionarissen worden gewogen voordat 
ze vanaf de plaats van aanlanding naar 
elders worden vervoerd.
5. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten toestaan dat visserijproducten bij 
de aanlanding ongesorteerd worden 
gewogen, indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
(a) Het wegen van het ongesorteerde 
visserijproduct wordt vóór het vervoer, de 
opslag of het in de handel brengen bij de 
aanlanding uitgevoerd op een systeem dat 
door de bevoegde autoriteiten wordt 
bediend of gecontroleerd;
(b) In geval van niet voor menselijke 
consumptie bestemde ongesorteerde 
aanlandingen: de lidstaat heeft een 
risicogebaseerd steekproefplan vastgesteld 
en de Commissie heeft dat plan 
goedgekeurd;
(c) In geval van voor menselijke 
consumptie bestemde visserijproducten: 
een geregistreerde weger voert per soort 
visserijproduct een tweede weging uit. Die 
tweede weging kan, na het vervoer, in een 
visafslag, in een gebouw van een 
geregistreerde koper of 
producentenorganisatie plaatsvinden. Het 
resultaat van die tweede weging wordt 
doorgegeven aan de kapitein.
6. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen een 
risicogebaseerde methode vaststellen voor 
de opstelling van de in lid 5, onder b), 
bedoelde steekproefplannen en deze 
goedkeuren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
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119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.”.

Or. pt

Amendement 744
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein zorgt ervoor dat alle 
hoeveelheden visserijproducten direct na 
de aanlanding en voordat de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
vervoerd of in de handel worden gebracht, 
per soort worden gewogen op 
weegsystemen en door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd overeenkomstig 
artikel 59 bis.

1. De kapitein zorgt ervoor dat alle 
hoeveelheden visserijproducten direct na 
de aanlanding en voordat de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
vervoerd of in de handel worden gebracht, 
per soort worden gewogen op 
weegsystemen en door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd overeenkomstig 
artikel 59 bis, tenzij een lidstaat een 
steekproefplan heeft aangenomen dat is 
goedgekeurd door de Commissie en is 
gebaseerd op de risicogebaseerde methode 
die de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 heeft 
aangenomen. Lidstaten mogen in het 
bijzonder toestaan dat visserijproducten 
worden gewogen aan boord van een 
vissersvaartuig waarop een steekproefplan 
van toepassing is.

Or. es

Amendement 745
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein zorgt ervoor dat alle 
hoeveelheden visserijproducten direct na 
de aanlanding en voordat de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
vervoerd of in de handel worden gebracht, 
per soort worden gewogen op 
weegsystemen en door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd overeenkomstig 
artikel 59 bis.

1. De kapitein zorgt ervoor dat alle 
hoeveelheden visserijproducten direct na 
de aanlanding en voordat de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
vervoerd of in de handel worden gebracht, 
per soort worden gewogen op 
weegsystemen en door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd overeenkomstig 
artikel 59 bis, tenzij de betreffende lidstaat 
een door de Commissie goedgekeurd 
steekproefplan heeft aangenomen dat is 
gebaseerd op de door de Commissie 
overeenkomstig de procedure in 
artikel 119 vastgestelde risicogebaseerde 
methode.

Or. en

Motivering

In afwijking van het eerste deel van dit lid moet het mogelijk blijven om een goedgekeurd 
steekproefplan te hanteren ter vervanging van de andere weegvoorschriften teneinde 
kwaliteitsverlies van de vangst te voorkomen, alsook de economische consequenties die zich 
voordoen wanneer de gehele vangst moet worden gewogen. Deze flexibiliteit is met name van 
belang voor pelagische vissoorten die na vangst in water worden gehouden.

Amendement 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kapitein zorgt ervoor dat alle 
hoeveelheden visserijproducten direct na 
de aanlanding en voordat de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
vervoerd of in de handel worden gebracht, 
per soort worden gewogen op 
weegsystemen en door marktdeelnemers 
die zijn geregistreerd overeenkomstig 

1. De kapitein zorgt ervoor dat alle 
hoeveelheden visserijproducten direct per 
soort worden gewogen op weegsystemen 
en door marktdeelnemers die zijn 
geregistreerd overeenkomstig artikel 59 
bis, tenzij de lidstaat in kwestie een 
steekproefplan heeft aangenomen dat 
door de Commissie is goedgekeurd en is 
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artikel 59 bis. opgesteld aan de hand van de door de 
Commissie vastgestelde methode als 
bedoeld in lid 6.

Or. es

Motivering

Het lijkt onredelijk dat in het voorstel de mogelijkheid van steekproefsgewijze wegingen wordt 
geschrapt, aangezien is aangetoond dat deze methode goed werkt en de marktdeelnemers tijd 
bespaart. Bovendien worden steekproefsgewijze wegingen toegepast op grond van door de 
Commissie goedgekeurde plannen en procedures.

Amendement 747
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De weging vindt onmiddellijk na 
de aanlanding plaats, voordat de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
vervoerd of op in de handel worden 
gebracht, behalve in de volgende situaties:
(a) de lidstaten mogen toestaan dat 
visserijproducten aan boord van het 
vissersvaartuig worden gewogen mits een 
in lid 1 bedoeld steekproefplan is 
aangenomen.
(b) De lidstaten mogen toestaan dat 
visserijproducten worden gewogen na 
vervoer vanaf de plaats van aanlanding, 
mits de producten naar een bestemming 
op het grondgebied van de betrokken 
lidstaat worden vervoerd en deze lidstaat 
een controleplan heeft aangenomen dat 
door de Commissie is goedgekeurd en is 
gebaseerd op de risicogebaseerde methode 
die de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 heeft 
aangenomen.
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(c) Indien alle aangelande producten 
voor verkoop worden vervoerd naar een 
andere haven dan de haven waar ze zijn 
aangeland in dezelfde lidstaat, mogen de 
lidstaten toestaan dat deze producten 
onmiddellijk voor de verkoop of opslag 
worden gewogen in de haven van 
bestemming. In dat geval moeten de 
visserijproducten vergezeld gaan van het 
overeenkomstige vervoersdocument of een 
vervangend document met de geschatte 
vangsthoeveelheden (verwerkt gewicht), 
die de in artikel 14 vastgestelde maximale 
tolerantiemarge niet mogen 
overschrijden.
(d) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar de visserijproducten worden 
aangeland, kunnen toestaan dat deze 
producten, voordat zij worden gewogen, 
worden vervoerd naar geregistreerde 
kopers, geregistreerde visafslagen of 
andere instanties of personen die 
verantwoordelijk zijn voor de eerste afzet 
van visserijproducten in een andere 
lidstaat. Deze toelating is onderhevig aan 
het controleplan waarnaar onder b) wordt 
verwezen.
(e) Vissersvaartuigen die buiten het 
grondgebied van de Unie aanlanden, 
mogen de visserijproducten wegen na 
vervoer vanaf de plaats van aanlanding 
mits de vlaggenlidstaat een controleplan 
heeft aangenomen dat is goedgekeurd 
door de Commissie en is opgesteld aan de 
hand van de door de Commissie 
vastgestelde methode als bedoeld in lid 6, 
hetgeen geen afbreuk doet aan het 
bepaalde in de visserijovereenkomsten 
tussen de Unie en derde landen.

Or. es

Amendement 748
Bert-Jan Ruissen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten toestaan dat visserijproducten als 
volgt worden gewogen:
(a) aan boord van het vissersvaartuig, 
volgens een door de Commissie 
vastgesteld steekproefplan overeenkomstig 
lid 6, en/of
(b) na vervoer naar een bestemming 
op het grondgebied van de lidstaat waar 
de aanlanding heeft plaatsgevonden, 
volgens een overeenkomstig lid 6 
vastgesteld controleplan.

Or. en

Motivering

De afwijkingen voor weging aan boord en na vervoer moeten blijven bestaan. In sommige 
gevallen is er geen visafslag met weegsysteem op de aanlandingsplaats. In dat geval moet het 
mogelijk zijn dat de visserijproducten na vervoer worden gewogen. Om een gelijk speelveld te 
creëren moet er door middel van een uitvoeringshandeling een uniform steekproef- en 
controleplan worden opgesteld.

Amendement 749
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten toestaan dat visserijproducten 
aan boord van het vissersvaartuig worden 
gewogen volgens een door de Commissie 
vastgesteld steekproefplan overeenkomstig 
lid 6.
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Or. en

Motivering

De afwijkingen voor weging aan boord en na vervoer moeten blijven bestaan. In sommige 
gevallen is er geen visafslag met weegsysteem op de aanlandingsplaats. In dat geval moet het 
mogelijk zijn dat de visserijproducten na vervoer worden gewogen. Om een gelijk speelveld te 
creëren moet er door middel van een uitvoeringshandeling een uniform steekproef- en 
controleplan worden opgesteld.

Amendement 750
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het getal uit het weegregister wordt 
doorgegeven aan de kapitein en gebruikt 
voor de invulling van de aangifte van 
aanlanding en het vervoersdocument.

3. Het getal uit het weegregister wordt 
doorgegeven aan de kapitein en gebruikt 
voor de invulling van de aangifte van 
aanlanding en, in voorkomend geval, het 
vervoersdocument. Indien de verkoop 
plaatsvindt in een andere haven dan de 
haven van aanlanding is mogelijk een 
verschil toegestaan tussen de weging 
voorafgaand aan het vervoer en de 
weging in de visafslag waar de vervoerde 
visserijproducten worden verkocht, 
evenredig aan de afgelegde afstand.

Or. en

Amendement 751
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het getal uit het weegregister wordt 
doorgegeven aan de kapitein en gebruikt 
voor de invulling van de aangifte van 
aanlanding en het vervoersdocument.

3. Het getal uit het weegregister wordt 
onmiddellijk doorgegeven aan de kapitein 
en gebruikt voor de invulling van de 
aangifte van aanlanding en het 
vervoersdocument.

Or. en

Amendement 752
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten toestaan dat visserijproducten bij 
de aanlanding ongesorteerd worden 
gewogen, indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Schrappen

(a) Het wegen van het ongesorteerde 
visserijproduct wordt vóór het vervoer, de 
opslag of het in de handel brengen bij de 
aanlanding uitgevoerd op een systeem dat 
door de bevoegde autoriteiten wordt 
bediend of gecontroleerd;
(b) In geval van niet voor menselijke 
consumptie bestemde ongesorteerde 
aanlandingen: de lidstaat heeft een 
risicogebaseerd steekproefplan vastgesteld 
en de Commissie heeft dat plan 
goedgekeurd;
(c) In geval van voor menselijke 
consumptie bestemde visserijproducten: 
een geregistreerde weger voert per soort 
visserijproduct een tweede weging uit. Die 
tweede weging kan, na het vervoer, in een 
visafslag, in een gebouw van een 
geregistreerde koper of 



PE650.705v01-00 46/181 AM\1204725NL.docx

NL

producentenorganisatie plaatsvinden. Het 
resultaat van die tweede weging wordt 
doorgegeven aan de kapitein.

Or. en

Motivering

Om voor gelijke concurrentievoorwaarden voor alle visserijsectoren in de EU te zorgen en in 
het licht van recente fraudezaken in verband met de weegvoorschriften van de bestaande 
visserijcontroleverordening, dienen deze afwijkingen waarin artikel 60 voorziet, te worden 
geschrapt.

Amendement 753
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) In geval van niet voor menselijke 
consumptie bestemde ongesorteerde 
aanlandingen: de lidstaat heeft een 
risicogebaseerd steekproefplan vastgesteld 
en de Commissie heeft dat plan 
goedgekeurd;

(b) De lidstaat heeft een 
risicogebaseerd steekproefplan vastgesteld 
en de Commissie heeft dat plan 
goedgekeurd;

Or. es

Amendement 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In geval van voor menselijke 
consumptie bestemde visserijproducten: 
een geregistreerde weger voert per soort 

Schrappen
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visserijproduct een tweede weging uit. Die 
tweede weging kan, na het vervoer, in een 
visafslag, in een gebouw van een 
geregistreerde koper of 
producentenorganisatie plaatsvinden. Het 
resultaat van die tweede weging wordt 
doorgegeven aan de kapitein.

Or. es

Amendement 755
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In geval van voor menselijke 
consumptie bestemde visserijproducten: 
een geregistreerde weger voert per soort 
visserijproduct een tweede weging uit. Die 
tweede weging kan, na het vervoer, in een 
visafslag, in een gebouw van een 
geregistreerde koper of 
producentenorganisatie plaatsvinden. Het 
resultaat van die tweede weging wordt 
doorgegeven aan de kapitein.

(c) In geval van voor menselijke 
consumptie bestemde visserijproducten: 
een geregistreerde weger voert per soort 
visserijproduct een tweede weging uit. Die 
tweede weging kan, na het vervoer, in een 
visafslag, in een gebouw van een 
geregistreerde koper of 
producentenorganisatie plaatsvinden. Het 
resultaat van die tweede weging wordt 
onmiddellijk doorgegeven aan de kapitein.

Or. en

Amendement 756
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) In het geval van voor menselijke 
consumptie bestemde visserijproducten 
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kunnen de lidstaten toestaan dat de 
ongesorteerde visserijproducten worden 
gewogen voor het in de handel brengen 
overeenkomstig de afwijkende bepaling 
van artikel 56 bis, lid 3.

Or. en

Motivering

Traditioneel worden op lokale visafslagen verschillende vissen die afzonderlijk van geen 
commerciële waarde zijn, gebundeld op de markt gebracht als “soepvissen”. Artikel 56 bis, 
lid 3, maakt het mogelijk om soepvissen op de markt te brengen doordat het voorziet in de 
afzet in één partij van verscheidene soorten. Daarom moet in aanvulling op de afwijking voor 
het samenstellen van partijen een afwijking van de weegvoorschriften worden vastgesteld.

Amendement 757
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen in afwijking 
van lid 1 toestaan dat visserijproducten 
worden gewogen na vervoer vanaf de 
plaats van aanlanding, mits de producten 
naar een bestemming op het grondgebied 
van de betrokken lidstaat worden vervoerd 
en deze lidstaat een door de Commissie 
goedgekeurd controleplan heeft 
aangenomen dat is gebaseerd op de door 
de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 vastgestelde 
risicogebaseerde methode.

Or. en

Motivering

In afwijking van het eerste deel van dit lid moet het mogelijk blijven om een goedgekeurd 
steekproefplan te hanteren ter vervanging van de andere weegvoorschriften teneinde 
kwaliteitsverlies van de vangst te voorkomen, alsook de economische consequenties die zich 
voordoen wanneer de gehele vangst moet worden gewogen.
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Amendement 758
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen een 
risicogebaseerde methode vaststellen voor 
de opstelling van de in lid 5, onder b), 
bedoelde steekproefplannen en deze 
goedkeuren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
119, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen:

(a) een steekproefplan vaststellen als 
bedoeld in lid 1 bis,
(b) controleplannen vaststellen, of
(c) een risicogebaseerde methode 
vaststellen voor de opstelling van de in 
lid 5, onder b), bedoelde steekproefplannen 
en deze goedkeuren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

De afwijkingen voor weging aan boord en na vervoer moeten blijven bestaan. In sommige 
gevallen is er geen visafslag met weegsysteem op de aanlandingsplaats. In dat geval moet het 
mogelijk zijn dat de visserijproducten na vervoer worden gewogen. Om een gelijk speelveld te 
creëren moet er door middel van een uitvoeringshandeling een uniform steekproef- en 
controleplan worden opgesteld.

Amendement 759
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen een 
risicogebaseerde methode vaststellen voor 
de opstelling van de in lid 5, onder b), 
bedoelde steekproefplannen en deze 
goedkeuren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

6. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen:

(a) een steekproefplan vaststellen als 
bedoeld in lid 1 bis, of
(b) een risicogebaseerde methode 
vaststellen voor de opstelling van de in 
lid 5, onder b), bedoelde steekproefplannen 
en deze goedkeuren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

De afwijkingen voor weging aan boord en na vervoer moeten blijven bestaan. In sommige 
gevallen is er geen visafslag met weegsysteem op de aanlandingsplaats. In dat geval moet het 
mogelijk zijn dat de visserijproducten na vervoer worden gewogen. Om een gelijk speelveld te 
creëren moet er door middel van een uitvoeringshandeling een uniform steekproef- en 
controleplan worden opgesteld.

Amendement 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen een 

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen een 
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risicogebaseerde methode vaststellen voor 
de opstelling van de in lid 5, onder b), 
bedoelde steekproefplannen en deze 
goedkeuren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
119, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

risicogebaseerde methode vaststellen voor 
de opstelling van de in de voorgaande 
leden bedoelde steekproefplannen en deze 
goedkeuren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
119, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 761
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In afwijking van lid 1 kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
de visserijproducten worden aangeland, 
toestaan dat deze producten, voordat zij 
worden gewogen, worden vervoerd naar 
geregistreerde kopers, geregistreerde 
visafslagen of andere instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor de 
eerste afzet van visserijproducten in een 
andere lidstaat. Deze toelating valt onder 
een gemeenschappelijk 
controleprogramma van de betrokken 
lidstaten, zoals bedoeld in artikel 94, dat 
door de Commissie is goedgekeurd en dat 
is gebaseerd op de door de Commissie 
overeenkomstig de procedure in 
artikel 119 vastgestelde risicogebaseerde 
methode.

Or. en

Motivering

In afwijking van het eerste deel van dit lid moet het mogelijk blijven om een goedgekeurd 
steekproefplan te hanteren ter vervanging van de andere weegvoorschriften teneinde 
kwaliteitsverlies van de vangst te voorkomen, alsook de economische consequenties die zich 
voordoen wanneer de gehele vangst moet worden gewogen.
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Amendement 762
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Bij wijze van afwijking van lid 1 
mogen de lidstaten toestaan dat 
visserijproducten worden gewogen na het 
vervoer vanaf de plaats van aanlanding, 
mits deze worden vervoerd naar een 
bestemming op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat en deze lidstaat een 
controleplan heeft aangenomen dat is 
goedgekeurd door de Commissie en is 
gebaseerd op de risicogebaseerde methode 
die de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 heeft 
aangenomen.

Or. es

Amendement 763
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten kunnen in afwijking 
van lid 1 toestaan dat visserijproducten 
worden gewogen na vervoer vanaf de 
plaats van aanlanding, mits de producten 
naar een bestemming op het grondgebied 
van de betrokken lidstaat worden vervoerd 
en deze lidstaat een door de Commissie 
goedgekeurd controleplan heeft 
aangenomen dat is gebaseerd op de door 
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de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 vastgestelde 
risicogebaseerde methode.

Or. en

Motivering

De afwijkingen voor weging aan boord en na vervoer moeten blijven bestaan. In sommige 
gevallen is er geen visafslag met weegsysteem op de aanlandingsplaats. In dat geval moet het 
mogelijk zijn dat de visserijproducten na vervoer worden gewogen. Om een gelijk speelveld te 
creëren moet er door middel van een uitvoeringshandeling een uniform steekproef- en 
controleplan worden opgesteld.

Amendement 764
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Bij wijze van afwijking van lid 1 
mogen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar de visserijproducten worden 
aangeland, toestaan dat deze producten, 
voordat zij worden gewogen, worden 
vervoerd naar geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere 
instanties of personen die 
verantwoordelijk zijn voor de eerste afzet 
van visserijproducten in een andere 
lidstaat. Dit mag echter alleen worden 
toegestaan als de betrokken lidstaten, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 94, 
een gemeenschappelijk 
controleprogramma hebben dat is 
goedgekeurd door de Commissie en is 
gebaseerd op de risicogebaseerde methode 
die de Commissie overeenkomstig de 
procedure in artikel 119 heeft 
aangenomen.

Or. es
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Amendement 765
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. In afwijking van lid 1 kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
de visserijproducten worden aangeland, 
toestaan dat deze producten, voordat zij 
worden gewogen, worden vervoerd naar 
geregistreerde kopers, geregistreerde 
visafslagen of andere instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor de 
eerste afzet van visserijproducten in een 
andere lidstaat. Deze toelating valt onder 
een gemeenschappelijk 
controleprogramma van de betrokken 
lidstaten, zoals bedoeld in artikel 94, dat 
door de Commissie is goedgekeurd en dat 
is gebaseerd op de door de Commissie 
overeenkomstig de procedure in 
artikel 119 vastgestelde risicogebaseerde 
methode.

Or. en

Motivering

De afwijkingen voor weging aan boord en na vervoer moeten blijven bestaan. In sommige 
gevallen is er geen visafslag met weegsysteem op de aanlandingsplaats. In dat geval moet het 
mogelijk zijn dat de visserijproducten na vervoer worden gewogen. Om een gelijk speelveld te 
creëren moet er door middel van een uitvoeringshandeling een uniform steekproef- en 
controleplan worden opgesteld.

Amendement 766
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. In afwijking van lid 1 
mogen vissersvaartuigen die buiten het 
grondgebied van de Unie aanlanden de 
visserijproducten wegen na vervoer vanaf 
de plaats van aanlanding, mits de 
vlaggenlidstaat een controleplan heeft 
aangenomen dat is goedgekeurd door de 
Commissie en is gebaseerd op de 
risicogebaseerde methode die de 
Commissie overeenkomstig de procedure 
in artikel 119 heeft aangenomen.

Or. es

Amendement 767
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 49
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. In afwijking van lid 1 is het 
voor vissersvaartuigen die buiten het EU-
grondgebied aanlanden toegestaan dat 
visserijproducten worden gewogen na 
vervoer vanaf de plaats van aanlanding, 
mits de vlaggenlidstaat een door de 
Commissie goedgekeurd controleplan 
heeft aangenomen dat is gebaseerd op de 
risicogebaseerde methode die de 
Commissie overeenkomstig de procedure 
in artikel 119 heeft aangenomen.

Or. en

Motivering

De afwijkingen voor weging aan boord en na vervoer moeten blijven bestaan. In sommige 
gevallen is er geen visafslag met weegsysteem op de aanlandingsplaats. In dat geval moet het 
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mogelijk zijn dat de visserijproducten na vervoer worden gewogen. Om een gelijk speelveld te 
creëren moet er door middel van een uitvoeringshandeling een uniform steekproef- en 
controleplan worden opgesteld.

Amendement 768
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 50
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) het volgende artikel 60 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 60 bis
Uitvoeringsbepalingen voor het wegen
1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van algemene 
bepalingen voor het wegen. Die 
bepalingen kunnen betrekking hebben op:
(a) het bepalen van weegprocedures;
(a) de weegregisters;
(b) het tijdstip van de weging;
(c) de weegsystemen;
(d) het wegen van ingevroren 
visserijproducten;
(e) het in mindering brengen van ijs 
en water;
(f) de toegang van de bevoegde 
autoriteiten tot de weegsystemen, 
weegregisters, schriftelijke verklaringen 
en inrichtingen waar de visserijproducten 
worden opgeslagen of verwerkt.
2. De Commissie is tevens bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de instelling van bijzondere 
bepalingen voor het wegen van bepaalde 
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pelagische soorten. Die bepalingen 
kunnen betrekking hebben op:
(a) het bepalen van de 
weegprocedures voor haring-, makreel- en 
horsmakreelvangsten;
(b) de havens van weging;
(c) de informatie van bevoegde 
autoriteiten voorafgaand aan het 
binnenvaren van de haven;
(d) het lossen;
(e) het visserijlogboek;
(f) openbare weeginstallaties;
(g) particuliere weeginstallaties;
(h) het wegen van ingevroren vis;
(i) het bewaren van de weegregisters;
(j) het verkoopdocument en de 
aangifte van overname;
(k) kruiscontroles;
(l) de controle van de weging.”

Or. it

Amendement 769
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) het volgende artikel 60 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 60 bis
Uitvoeringsbepalingen voor het wegen
1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van algemene 
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bepalingen voor het wegen: Die 
bepalingen kunnen betrekking hebben op:
(a) het bepalen van weegprocedures;
(a) de weegregisters;
(b) het tijdstip van de weging;
(c) de weegsystemen;
(d) het wegen van ingevroren 
visserijproducten;
(e) het in mindering brengen van ijs 
en water;
(f) de toegang van de bevoegde 
autoriteiten tot de weegsystemen, 
weegregisters, schriftelijke verklaringen 
en inrichtingen waar de visserijproducten 
worden opgeslagen of verwerkt.
2. De Commissie is tevens bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de instelling van bijzondere 
bepalingen voor het wegen van bepaalde 
pelagische soorten. Die bepalingen 
kunnen betrekking hebben op:
(a) het bepalen van de 
weegprocedures voor haring-, makreel- en 
horsmakreelvangsten;
(b) de havens van weging;
(c) de informatie van bevoegde 
autoriteiten voorafgaand aan het 
binnenvaren van de haven;
(d) het lossen;
(e) het visserijlogboek;
(f) openbare weeginstallaties;
(g) particuliere weeginstallaties;
(h) het wegen van ingevroren vis;
(i) het bewaren van de weegregisters;
(j) het verkoopdocument en de 
aangifte van overname;
(k) kruiscontroles;
(l) de controle van de weging. ”
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Or. fr

Amendement 770
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) het volgende artikel 60 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 60 bis
Uitvoeringsbepalingen voor het wegen
1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van algemene 
bepalingen voor het wegen: Die 
bepalingen kunnen betrekking hebben op:
(a) het bepalen van weegprocedures;
(a) de weegregisters;
(b) het tijdstip van de weging;
(c) de weegsystemen;
(d) het wegen van ingevroren 
visserijproducten;
(e) het in mindering brengen van ijs 
en water;
(f) de toegang van de bevoegde 
autoriteiten tot de weegsystemen, 
weegregisters, schriftelijke verklaringen 
en inrichtingen waar de visserijproducten 
worden opgeslagen of verwerkt.
2. De Commissie is tevens bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de instelling van bijzondere 
bepalingen voor het wegen van bepaalde 
pelagische soorten. Die bepalingen 
kunnen betrekking hebben op:
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(a) het bepalen van de 
weegprocedures voor haring-, makreel- en 
horsmakreelvangsten;
(b) de havens van weging;
(c) de informatie van bevoegde 
autoriteiten voorafgaand aan het 
binnenvaren van de haven;
(d) het lossen;
(e) het visserijlogboek;
(f) openbare weeginstallaties;
(g) particuliere weeginstallaties;
(h) het wegen van ingevroren vis;
(i) het bewaren van de weegregisters;
(j) het verkoopdocument en de 
aangifte van overname;
(k) kruiscontroles;
(l) de controle van de weging.”.

Or. pt

Amendement 771
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van algemene 
bepalingen voor het wegen: Die bepalingen 
kunnen betrekking hebben op:

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van algemene 
bepalingen voor het wegen van 
visserijproducten die afkomstig zijn van 
soorten of bestanden waarvoor 
instandhoudingsmaatregelen van de Unie 
gelden. Die bepalingen kunnen betrekking 
hebben op:

Or. en
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Amendement 772
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 60 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de informatie van bevoegde 
autoriteiten voorafgaand aan het 
binnenvaren van de haven;

(c) de informatie die naar bevoegde 
autoriteiten moet worden verstuurd 
voorafgaand aan het binnenvaren van de 
haven;

Or. en

Amendement 773
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 51
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Artikel 61 wordt geschrapt. Schrappen

Or. pt

Amendement 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 52
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere door 

1. Geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere door 
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de lidstaten gemachtigde instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor het 
in de handel brengen van visserijproducten 
die in een lidstaat worden aangeland, 
leggen de in artikel 64, lid 1, bedoelde 
gegevens elektronisch vast en sturen 
binnen 24 uur na het in de handel brengen 
elektronisch een verkoopdocument met 
dergelijke gegevens toe aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de eerste verkoop 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen, 
instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van het 
verkoopdocument.

de lidstaten gemachtigde instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor het 
in de handel brengen van visserijproducten 
die in een lidstaat worden aangeland, 
leggen de in artikel 64, lid 1, bedoelde 
gegevens elektronisch vast en sturen 
binnen 48 uur na het in de handel brengen 
elektronisch een verkoopdocument met 
dergelijke gegevens toe aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de eerste verkoop 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen, 
instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van het 
verkoopdocument.

Or. es

Amendement 775
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 52
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere door 
de lidstaten gemachtigde instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor het 
in de handel brengen van visserijproducten 
die in een lidstaat worden aangeland, 
leggen de in artikel 64, lid 1, bedoelde 
gegevens elektronisch vast en sturen 
binnen 24 uur na het in de handel brengen 
elektronisch een verkoopdocument met 
dergelijke gegevens toe aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de eerste verkoop 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen, 
instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van het 
verkoopdocument.

1. Geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere door 
de lidstaten gemachtigde instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor het 
in de handel brengen van visserijproducten 
die in een lidstaat worden aangeland, 
leggen de in artikel 64, lid 1, bedoelde 
gegevens elektronisch vast en sturen 
binnen 48 uur na het in de handel brengen 
elektronisch een verkoopdocument met 
dergelijke gegevens toe aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de eerste verkoop 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen, 
instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van het 
verkoopdocument.
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Or. en

Motivering

Het doel van deze wijziging is het aanhouden van de 48 uur zoals bepaald in de huidige 
verordening.

Amendement 776
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 52
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere door 
de lidstaten gemachtigde instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor het 
in de handel brengen van visserijproducten 
die in een lidstaat worden aangeland, 
leggen de in artikel 64, lid 1, bedoelde 
gegevens elektronisch vast en sturen 
binnen 24 uur na het in de handel brengen 
elektronisch een verkoopdocument met 
dergelijke gegevens toe aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de eerste verkoop 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen, 
instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van het 
verkoopdocument.

1. Geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere door 
de lidstaten gemachtigde instanties of 
personen die verantwoordelijk zijn voor het 
in de handel brengen van visserijproducten 
die in een lidstaat worden aangeland, 
leggen de in artikel 64, lid 1, bedoelde 
gegevens vast en sturen binnen 24 uur na 
het in de handel brengen elektronisch een 
verkoopdocument met dergelijke gegevens 
toe aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat op het grondgebied waarvan de 
eerste verkoop plaatsvindt. Deze kopers, 
visafslagen, instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van het 
verkoopdocument.

Or. bg

Amendement 777
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 52
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 62 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
met betrekking tot het registreren van 
kopers, het aangeven van de prijs in 
verkoopdocumenten, het formaat van 
verkoopdocumenten, het elektronisch 
vastleggen en het elektronisch toesturen 
van verkoopdocumenten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

6. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 778
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 64 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 62 bedoelde 
verkoopdocumenten hebben een uniek 
identificatienummer en bevatten de 
volgende gegevens:

De in artikel 62 bedoelde 
verkoopdocumenten hebben in de hele 
Europese Unie een uniform formaat en 
een uniek identificatienummer, en bevatten 
de volgende gegevens:

Or. it

Amendement 779
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 64 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de FAO-drielettercode van elke 
soort en het betrokken geografische gebied 
waar de vangsten zijn gedaan;

(d) de FAO-drielettercode, de 
wetenschappelijke naam en de 
gemeenschappelijke handelsbenaming 
van elke soort en het betrokken 
geografische gebied waar de vangsten zijn 
gedaan;

Or. en

Motivering

Sommige soorten en ondersoorten hebben geen specifieke FAO-drielettercode en voor deze 
soorten is het van belang een generieke code op te nemen in het verkoopdocument in de vorm 
van de wetenschappelijke naam en gemeenschappelijke handelsbenaming.

Amendement 780
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 64 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de hoeveelheden van iedere in de 
handel gebrachte of in een visafslag 
geregistreerde soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm en conserveringstype van 
het product of, indien van toepassing, het 
aantal exemplaren;

(e) de hoeveelheden van iedere in de 
handel gebrachte of in een visafslag 
geregistreerde soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm en conserveringstype van 
het product en, indien van toepassing, het 
aantal exemplaren;

Or. en

Amendement 781
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 65 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumenten die producten kopen met een 
maximum van 5 kg aan visserijproduct per 
consument per dag die nadien niet op de 
markt worden gebracht, maar uitsluitend 
voor particuliere consumptie worden 
gebruikt, worden vrijgesteld van toepassing 
van de artikelen 62 en 64.

Consumenten die producten kopen met een 
maximum van 30 kg aan visserijproduct 
per consument per dag die nadien niet op 
de markt worden gebracht, maar uitsluitend 
voor particuliere consumptie worden 
gebruikt, worden vrijgesteld van toepassing 
van de artikelen 62 en 64.

Or. pt

Amendement 782
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 65 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumenten die producten kopen met een 
maximum van hooguit 5 kg aan 
visserijproduct per consument per dag die 
nadien niet op de markt worden gebracht, 
maar uitsluitend voor particuliere 
consumptie worden gebruikt, worden 
vrijgesteld van toepassing van de 
artikelen 62 en 64.

Consumenten die producten kopen met een 
maximum van hooguit 30 kg aan 
visserijproduct per consument per dag die 
nadien niet op de markt worden gebracht, 
maar uitsluitend voor particuliere 
consumptie worden gebruikt, worden 
vrijgesteld van toepassing van de 
artikelen 62 en 64.

Or. it

Motivering

In bepaalde culturen is het niet ongebruikelijk dat een consument meer dan 5 kg koopt om 
uitsluitend voor particuliere consumptie te gebruiken.

Amendement 783
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 66 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de visserijproducten 
bestemd zijn voor verkoop in een later 
stadium, leggen de geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere 
instanties of personen die verantwoordelijk 
zijn voor de opslag of het in de handel 
brengen van de in een lidstaat aangelande 
visserijproducten, de in lid 3 bedoelde 
gegevens elektronisch vast en doen zij 
binnen 24 uur na voltooiing van de 
aanlanding elektronisch een aangifte van 
overname toekomen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de overname 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen of 
andere instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de indiening en de 
juistheid van de aangifte van overname.

1. Wanneer de visserijproducten 
bestemd zijn voor verkoop in een later 
stadium, leggen de geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere 
instanties of personen die verantwoordelijk 
zijn voor de opslag of het in de handel 
brengen van de in een lidstaat aangelande 
visserijproducten, de in lid 3 bedoelde 
gegevens elektronisch vast en doen zij 
binnen 24 uur na voltooiing van de 
aanlanding een aangifte van overname 
toekomen aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
overname plaatsvindt. Deze kopers, 
visafslagen of andere instanties of personen 
zijn verantwoordelijk voor de indiening en 
de juistheid van de aangifte van overname.

Or. en

Motivering

Het blijft mogelijk om aangiften van overname in papieren vorm vast te leggen, mits deze na 
indiening in digitale vorm worden omgezet.

Amendement 784
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 66 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de visserijproducten 
bestemd zijn voor verkoop in een later 
stadium, leggen de geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere 
instanties of personen die verantwoordelijk 
zijn voor de opslag of het in de handel 

1. Wanneer de visserijproducten 
bestemd zijn voor verkoop in een later 
stadium, leggen de geregistreerde kopers, 
geregistreerde visafslagen of andere 
instanties of personen die verantwoordelijk 
zijn voor de opslag of het in de handel 
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brengen van de in een lidstaat aangelande 
visserijproducten, de in lid 3 bedoelde 
gegevens elektronisch vast en doen zij 
binnen 24 uur na voltooiing van de 
aanlanding elektronisch een aangifte van 
overname toekomen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de overname 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen of 
andere instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de indiening en de 
juistheid van de aangifte van overname.

brengen van de in een lidstaat aangelande 
visserijproducten, de in lid 3 bedoelde 
gegevens vast en doen zij binnen 24 uur na 
voltooiing van de aanlanding elektronisch 
een aangifte van overname toekomen aan 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op 
het grondgebied waarvan de overname 
plaatsvindt. Deze kopers, visafslagen of 
andere instanties of personen zijn 
verantwoordelijk voor de indiening en de 
juistheid van de aangifte van overname.

Or. bg

Amendement 785
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 66 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de haven en de datum van 
aanlanding;

(b) de haven, de datum en het tijdstip 
van het begin en einde van aanlanding;

Or. en

Amendement 786
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 66 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de FAO-drielettercode van elke 
soort en het betrokken geografische gebied 
waar de vangsten zijn gedaan;

(d) de FAO-drielettercode, de 
wetenschappelijke naam en de 
gemeenschappelijke handelsbenaming 
van elke soort en het betrokken 
geografische gebied waar de vangsten zijn 
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gedaan;

Or. en

Amendement 787
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 54
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 66 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de hoeveelheden van iedere 
opgeslagen soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm en conserveringstype van 
het product of, indien van toepassing, het 
aantal exemplaren;

(e) de hoeveelheden van iedere 
opgeslagen soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm en conserveringstype van 
het product en, indien van toepassing, het 
aantal exemplaren;

Or. en

Amendement 788
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden.

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden. De vervoerder overlegt 
binnen 48 uur na de lading een 
vervoersdocument aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op wiens 
grondgebied de aanlanding heeft 
plaatsgevonden of aan andere door deze 
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lidstaat gemachtigde instanties.

Or. es

Amendement 789
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden.

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden. De vervoerder legt binnen 
48 uur na het laden een 
vervoersdocument voor aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de aanlanding heeft 
plaatsgevonden of aan andere door hen 
gemachtigde instanties.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang in dit lid een verwijzing op te nemen naar de toegestane 
vertraging voor het indienen van het vervoersdocument bij de bevoegde autoriteiten, zoals 
bepaald in de huidige verordening. Het toestaan van deze vertraging voor indiening is nodig 
zodat tijdverlies tussen de aanlanding en het vervoer van de visserijproducten kan worden 
vermeden, alsook kwaliteitsverlies van de vangst na aanlanding.

Amendement 790
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden.

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden. De vervoerder overlegt 
uiterlijk 48 uur na de aanlanding een 
vervoersdocument aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op wiens 
grondgebied de aanlanding heeft 
plaatsgevonden.

Or. es

Motivering

De noodzakelijke controle op het vervoer moet verenigbaar zijn met de operatieve behoeften 
van de producenten en de visserijmarkten, soepel verlopen en zo eenvoudig mogelijk zijn. In 
deze gevallen moeten de verplichtingen met betrekking tot vervoer flexibeler worden 
toegepast om extra kosten voor marktdeelnemers, als gevolg van tijdverlies en/of een daling 
van de waarde van het product, te voorkomen.

Amendement 791
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden.

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen in een van de EU-lidstaten of 
vóór het in de handel brengen in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden.

Or. it
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Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om meer duidelijkheid te scheppen.

Amendement 792
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens het vervoer van 
visserijproducten vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden die visserijproducten 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden.

1. Visserijproducten die worden 
aangeland en vóór het in de handel 
brengen of vóór de eerste verkoop in een 
derde land worden vervoerd, gaan 
vergezeld van een vervoersdocument met 
daarin de visserijproducten en de vervoerde 
hoeveelheden.

Or. en

Motivering

Het vervoersdocument moet alleen worden ingevuld voor mariene visserijproducten die met 
vaartuigen worden gevangen. Vissers te voet kunnen niet aan deze verplichting voldoen.

Amendement 793
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vóór het begin van het vervoer 
overlegt de vervoerder het 
vervoersdocument elektronisch aan de 
bevoegde autoriteiten van, in voorkomend 
geval, de vlaggenlidstaat, de lidstaat van 
aanlanding, de transitlidstaat 
(transitlidstaten) en de lidstaat van 

2. Vóór het begin van het vervoer 
overlegt de vervoerder of de 
marktdeelnemer die bevoegd is om 
visserijproducten te wegen het 
vervoersdocument elektronisch aan de 
bevoegde autoriteiten van, in voorkomend 
geval, de vlaggenlidstaat, de lidstaat van 
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bestemming van het visserijproduct. aanlanding, de transitlidstaat 
(transitlidstaten) en de lidstaat van 
bestemming van het visserijproduct.

Or. es

Amendement 794
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vóór het begin van het vervoer 
overlegt de vervoerder het 
vervoersdocument elektronisch aan de 
bevoegde autoriteiten van, in voorkomend 
geval, de vlaggenlidstaat, de lidstaat van 
aanlanding, de transitlidstaat 
(transitlidstaten) en de lidstaat van 
bestemming van het visserijproduct.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 795
Ivo Hristov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vóór het begin van het vervoer 
overlegt de vervoerder het 
vervoersdocument elektronisch aan de 
bevoegde autoriteiten van, in voorkomend 
geval, de vlaggenlidstaat, de lidstaat van 
aanlanding, de transitlidstaat 
(transitlidstaten) en de lidstaat van 

2. Vóór het begin van het vervoer 
overlegt de vervoerder het 
vervoersdocument aan de bevoegde 
autoriteiten van, in voorkomend geval, de 
vlaggenlidstaat, de lidstaat van aanlanding, 
de transitlidstaat (transitlidstaten) en de 
lidstaat van bestemming van het 
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bestemming van het visserijproduct. visserijproduct.

Or. bg

Amendement 796
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vervoerder is verantwoordelijk 
voor de juistheid van het vervoerdocument.

3. De vervoerder of marktdeelnemer 
die bevoegd is om visserijproducten te 
wegen, is verantwoordelijk voor de 
juistheid van het vervoerdocument.

Or. es

Amendement 797
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de FAO-drielettercode van elke 
soort en het betrokken geografische gebied 
waar de vangsten zijn gedaan;

(c) de FAO-drielettercode, de 
wetenschappelijke naam en de 
gemeenschappelijke handelsbenaming 
van elke soort en het betrokken 
geografische gebied waar de vangsten zijn 
gedaan;

Or. en

Amendement 798
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de hoeveelheden van elke 
vervoerde soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm van het product of, indien 
mogelijk, naar het aantal exemplaren en, 
indien mogelijk, naar de plaatsen van 
bestemming;

(d) de hoeveelheden van elke 
vervoerde soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm van het product of, indien 
mogelijk, naar het aantal exemplaren en, 
indien mogelijk, naar de plaatsen van 
bestemming. De toegestane 
tolerantiemarge voor de in het 
vervoerdocument vermelde hoeveelheden 
bedraagt 5 % indien de af te leggen 
afstand minder dan 500 km bedraagt en 
15 % indien deze afstand groter is;

Or. es

Amendement 799
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de hoeveelheden van elke 
vervoerde soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm van het product of, indien 
mogelijk, naar het aantal exemplaren en, 
indien mogelijk, naar de plaatsen van 
bestemming;

(d) de hoeveelheden van elke 
vervoerde soort in kilogrammen 
productgewicht, gespecificeerd naar 
aanbiedingsvorm van het product en, 
indien mogelijk, naar het aantal 
exemplaren en, indien mogelijk, naar de 
plaatsen van bestemming;

Or. en

Amendement 800
Nicolás González Casares, Clara Aguilera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten kunnen vrijstelling van de in lid 1 
vastgestelde verplichting verlenen als de 
visserijproducten binnen een havengebied 
of over een afstand van ten hoogste 20 km 
van de plaats van aanlanding worden 
vervoerd.

5. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten kunnen vrijstelling van de in lid 1 
vastgestelde verplichting verlenen als de 
visserijproducten binnen een havengebied 
of over een afstand van ten hoogste 60 km 
van de plaats van aanlanding worden 
vervoerd.

Or. en

Amendement 801
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten kunnen vrijstelling van de in lid 1 
vastgestelde verplichting verlenen als de 
visserijproducten binnen een havengebied 
of over een afstand van ten hoogste 20 km 
van de plaats van aanlanding worden 
vervoerd.

5. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten kunnen vrijstelling van de in lid 1 
vastgestelde verplichting verlenen als de 
visserijproducten binnen een havengebied 
of over een afstand van ten hoogste 50 km 
van de plaats van aanlanding worden 
vervoerd.

Or. es

Amendement 802
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De vervoerder wordt vrijgesteld 
van de verplichting in dit artikel als het 
vervoersdocument wordt vervangen door 
een kopie van de aangifte van aanlanding, 
bedoeld in artikel 23, die betrekking heeft 
op de vervoerde hoeveelheden, of door een 
gelijkwaardig document van hetzelfde 
informatieniveau.

Or. pt

Amendement 803
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 56
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 68 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De vervoerder wordt vrijgesteld 
van de verplichting op grond van dit 
artikel indien:
(a) in plaats van het 
vervoersdocument een kopie van de 
aangifte uit het elektronische 
visserijlogboek, de aangifte van 
aanlanding voor de vervoerde 
hoeveelheden of een ander gelijkwaardig 
document wordt overgelegd, en
(b) deze documenten dezelfde 
informatie bevatten al in lid 4 wordt 
beschreven.

Or. es

Amendement 804
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 57 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 71 – lid 1 – letter a

Bestaande tekst Amendement

(57 bis) In artikel 71, lid 1, wordt 
letter a) vervangen door:

a) waarnemingen van 
vissersvaartuigen door inspectievaartuigen 
of bewakingsvliegtuigen;

“a) waarnemingen van 
vissersvaartuigen door inspectievaartuigen, 
bewakingsvliegtuigen of andere 
bewakingsmiddelen;”.

Or. en

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

Amendement 805
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 57 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 71 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(57 bis) In artikel 71 wordt lid 3 
vervangen door:

3. Als de waarneming of constatering 
betrekking heeft op een vissersvaartuig van 
een andere lidstaat of van een derde land 
en de gegevens niet stroken met de overige 
gegevens waarover de kustlidstaat beschikt 
en als die kustlidstaat geen verdere actie 
kan ondernemen, legt hij zijn bevindingen 
in een bewakingsverslag neer, dat hij 
onmiddellijk, indien mogelijk elektronisch, 
aan de vlaggenlidstaat of het betrokken 
derde land toestuurt. Als het om een 
vaartuig van een derde land gaat, wordt het 
bewakingsverslag ook aan de Commissie 
of de door haar aangewezen instantie 
toegestuurd.

“3. Als de waarneming of constatering 
betrekking heeft op een vissersvaartuig van 
een andere lidstaat of van een derde land 
en de gegevens niet stroken met de overige 
gegevens waarover de kustlidstaat beschikt 
en als die kustlidstaat geen verdere actie 
kan ondernemen, legt hij zijn bevindingen 
in een bewakingsverslag neer, dat in de 
hele EU volgens een uniform formaat 
wordt opgesteld en dat hij onmiddellijk 
elektronisch, aan de vlaggenlidstaat of het 
betrokken derde land toestuurt. Als het om 
een vaartuig van een derde land gaat, wordt 
het bewakingsverslag ook aan de 
Commissie of de door haar aangewezen 
instantie toegestuurd.”
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Or. xm

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

Motivering

Dit amendement heeft tot doel een bepaling in de bestaande verordening (artikel 71, lid 3) te 
wijzigen die niet aan bod komt in het voorstel van de Commissie.

Amendement 806
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 58
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 71 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) In artikel 71 wordt lid 5 vervangen 
door:

(58) In artikel 71 wordt lid 5 geschrapt.

“5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen voor het formaat van het 
bewakingsverslag. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.”.

Or. pt

Amendement 807
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer overeenkomstig het 
Verdrag een Unieregeling van met controle 
belaste waarnemers is vastgesteld, houden 

1. Wanneer overeenkomstig het 
Verdrag een Unieregeling van met controle 
belaste waarnemers is vastgesteld, houden 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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de door de lidstaten aangewezen, met 
controle belaste waarnemers aan boord van 
vissersvaartuigen toezicht op de naleving 
door de betrokken vissersvaartuigen van de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze waarnemers vervullen 
alle in het kader van de 
waarnemingsregeling vereiste taken, met 
name het registreren van de 
visserijactiviteiten van het vaartuig en het 
onderzoeken van de relevante documenten.

de door de lidstaten aangewezen, met 
controle belaste waarnemers aan boord van 
vissersvaartuigen toezicht op de naleving 
door de betrokken vissersvaartuigen van de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid op basis van de regels die 
van toepassing zijn in de wateren van het 
derde land of in de volle zee waar het 
vaartuig actief is. Deze waarnemers 
vervullen alle in het kader van de 
waarnemingsregeling vereiste taken, met 
name het registreren van de 
visserijactiviteiten van het vaartuig en het 
onderzoeken van de relevante documenten.

Or. en

Amendement 808
Manuel Bompard, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer overeenkomstig het 
Verdrag een Unieregeling van met controle 
belaste waarnemers is vastgesteld, houden 
de door de lidstaten aangewezen, met 
controle belaste waarnemers aan boord van 
vissersvaartuigen toezicht op de naleving 
door de betrokken vissersvaartuigen van de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze waarnemers vervullen 
alle in het kader van de 
waarnemingsregeling vereiste taken, met 
name het registreren van de 
visserijactiviteiten van het vaartuig en het 
onderzoeken van de relevante documenten.

1. Wanneer overeenkomstig het 
Verdrag een Unieregeling van met controle 
belaste waarnemers is vastgesteld, houden 
de door de lidstaten aangewezen, met 
controle belaste waarnemers aan boord van 
vissersvaartuigen toezicht op de naleving 
door de betrokken vissersvaartuigen van de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, waaronder de 
verplichtingen met betrekking tot 
technische maatregelen en de 
bescherming van het mariene milieu. 
Deze waarnemers vervullen alle in het 
kader van de waarnemingsregeling vereiste 
taken, met name het registreren van de 
visserijactiviteiten van het vaartuig en het 
onderzoeken van de relevante documenten.

Or. fr
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Motivering

De waarnemers op de vaartuigen moeten de expliciete taak krijgen om toe te zien op de 
naleving van technische maatregelen uit hoofde van het gemeenschappelijk visserijbeleid die 
instaan voor de instandhouding van de soorten, met name de kwetsbare soorten, en van de 
bescherming van het mariene milieu.

Amendement 809
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) te beschikken over de voor hun 
taken vereiste kwalificaties en opleidingen 
per lidstaat;

(a) te beschikken over de kwalificaties 
en opleidingen inzake de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en 
technische maatregelen voor het behoud 
van de visbestanden en de bescherming 
van de mariene ecosystemen die zij nodig 
hebben voor de uitoefening van hun taken 
per lidstaat;

Or. fr

Amendement 810
Manuel Bompard, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) regelmatig te worden bijgeschoold 
om op de hoogte te blijven van wijzigingen 
in de Europese regelgeving;

Or. fr
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Motivering

Het is belangrijk in de opleiding van de waarnemers aan boord te voorzien, niet alleen in het 
begin, maar ook op regelmatige basis daarna, zodat ze op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen binnen het EU-regelgevingskader voor visserijactiviteiten. Deze opleidingen 
moeten beschikbaar zijn, met name voor herziene relevante technische maatregelen waarvan 
de waarnemers goed op de hoogte moeten zijn om op de juiste toepassing te kunnen toezien.

Amendement 811
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(b bis) Lid 5 wordt vervangen door:
5. De met controle belaste 
waarnemers stellen een 
waarnemingsverslag op, zo mogelijk 
elektronisch, en versturen dat onverwijld, 
met gebruikmaking, indien dit 
noodzakelijk wordt geacht, van 
elektronische zendapparatuur aan boord 
van het visservaartuig, naar hun bevoegde 
autoriteiten en naar de bevoegde 
autoriteiten van de vlaggenlidstaat. De 
lidstaten voeren dit verslag in het in artikel 
78 bedoelde gegevensbestand in.

“5. De met controle belaste 
waarnemers stellen een 
waarnemingsverslag op in elektronische 
vorm en versturen dat onverwijld, met 
gebruikmaking, indien dit noodzakelijk 
wordt geacht, van elektronische 
zendapparatuur aan boord van het 
vissersvaartuig, naar hun bevoegde 
autoriteiten en naar de bevoegde 
autoriteiten van de vlaggenlidstaat. De 
lidstaten voeren dit verslag in het in artikel 
78 bedoelde gegevensbestand in.”

Or. xm

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

Motivering

Dit amendement heeft tot doel een bepaling in de bestaande verordening (artikel 73, lid 4) te 
wijzigen die niet aan bod komt in het voorstel van de Commissie.

Amendement 812
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

(b bis) Artikel 73, lid 6, wordt als volgt 
gewijzigd:

6. Indien in het waarnemingsverslag 
staat dat het gecontroleerde vaartuig 
visserijactiviteiten ontplooit die niet 
stroken met de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, stellen 
de in lid 4 bedoelde bevoegde autoriteiten 
het vereiste onderzoek in.

“6. Indien in het waarnemingsverslag 
staat dat het gecontroleerde vaartuig 
visserijactiviteiten ontplooit die niet 
stroken met de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, de regels 
die van toepassing zijn in de wateren van 
het derde land of in de volle zee waar het 
vaartuig actief is, stellen de in lid 4 
bedoelde bevoegde autoriteiten het vereiste 
onderzoek in.”.

Or. en

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

Amendement 813
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

(b ter) Lid 8 wordt vervangen door:
8. Alle kosten die voortvloeien uit de 
op grond van dit artikel verrichte 
activiteiten van met controle belaste 
waarnemers komen ten laste van de 
vlaggenlidstaten. 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.

“8. Alle kosten die voortvloeien uit de 
op grond van dit artikel verrichte 
activiteiten van met controle belaste 
waarnemers komen ten laste van de 
vlaggenlidstaten.”

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

Motivering

Dit amendement heeft tot doel een bepaling in de bestaande verordening (artikel 73, lid 8) te 
wijzigen die niet aan bod komt in het voorstel van de Commissie.

Amendement 814
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) het identificeren van vaartuigen 
voor de toepassing van een regeling 
inzake met controle belaste waarnemers;
(b) het formaat en de inhoud van de 
verslagen van met controle belaste 
waarnemers;
(c) het communicatiesysteem voor met 
controle belaste waarnemers;
(d) bepalingen inzake de veiligheid 
van met controle belaste waarnemers aan 
boord van vaartuigen;
(e) maatregelen om de 
onafhankelijkheid te garanderen van met 
controle belaste waarnemers, met inbegrip 
van hun salaris;
(f) de taken van met controle belaste 
waarnemers, met inbegrip van situaties 
waarin sprake is van een verdenking of 
ernstige inbreuk.

Or. pt
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Amendement 815
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 816
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 59 – letter c
 Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 73 – lid 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het formaat en de inhoud van de 
verslagen van met controle belaste 
waarnemers;

(b) het formaat, dat in de hele 
Europese Unie hetzelfde is, en de inhoud 
van de verslagen van met controle belaste 
waarnemers;

Or. it

Amendement 817
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De functionarissen voeren hun 2. De functionarissen voeren hun 
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taken uit in overeenstemming met het 
Unierecht. Zij bereiden op niet-
discriminerende wijze inspecties voor en 
voeren deze op gelijke wijze uit op zee, in 
havens, tijdens het vervoer, in 
verwerkingsinrichtingen en langs de 
aanbodketen van de visserijproducten.

taken uit in overeenstemming met het 
Unierecht. Zij bereiden op niet-
discriminerende wijze inspecties voor en 
voeren deze op gelijke wijze uit op zee, 
langs de kust, in havens, tijdens het 
vervoer, in verwerkingsinrichtingen en 
langs de aanbodketen van de 
visserijproducten.

Or. en

Amendement 818
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de wettigheid van de aan boord 
gehouden, opgeslagen, vervoerde, 
overgeladen, overgebrachte, aangelande, 
verwerkte of afgezette visserijproducten en 
de juistheid van de gegevens in de 
desbetreffende documenten of 
elektronische berichten;

(a) de wettigheid van de aan boord 
gehouden, teruggegooide, opgeslagen, 
vervoerde, overgeladen, overgebrachte, 
aangelande, verwerkte of afgezette 
visserijproducten en de juistheid van de 
gegevens in de desbetreffende documenten 
of elektronische berichten;

Or. en

Motivering

Aangezien de beschrijving ook de overeenstemming van de activiteiten met de voorschriften 
van het GVB omvat, moet ook teruggooi worden opgenomen, in overeenstemming met de 
bepalingen van het betrokken teruggooiplan.

Amendement 819
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de wettigheid van de aan boord 
gehouden, opgeslagen, vervoerde, 
overgeladen, overgebrachte, aangelande, 
verwerkte of afgezette visserijproducten en 
de juistheid van de gegevens in de 
desbetreffende documenten of 
elektronische berichten;

(a) de wettigheid van de gevangen, aan 
boord gehouden, opgeslagen, vervoerde, 
overgeladen, overgebrachte, aangelande, 
verwerkte of afgezette visserijproducten en 
de juistheid van de gegevens in de 
desbetreffende documenten of 
elektronische berichten;

Or. en

Amendement 820
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de wettigheid van de voor de 
doelsoorten en de aan boord gehouden 
vangsten gebruikte vistuigen en de voor het 
terughalen van vistuig gebruikte middelen, 
zoals bedoeld in artikel 48;

(b) de wettigheid van de voor de doel- 
en bijvangstsoorten en de aan boord 
gehouden vangsten gebruikte vistuigen en 
de voor het terughalen van vistuig 
gebruikte middelen, zoals bedoeld in 
artikel 48;

Or. en

Amendement 821
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de markering van de vaartuigen en 
de vistuigen;

(d) de markering en identificatie van 
de vaartuigen en de vistuigen;
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Or. en

Amendement 822
Manuel Bompard, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de naleving van de verplichtingen 
met betrekking tot technische maatregelen 
uit hoofde van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, waaronder de maatregelen 
ter beperking van de bijvangsten van 
kwetsbare soorten;

Or. fr

Motivering

De technische maatregelen vormen een essentieel onderdeel van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, met name met betrekking tot de bescherming van de visbestanden tegen 
overbevissing. De maatregelen ter beperking van de bijvangsten van kwetsbare soorten zijn 
extra belangrijk vanwege de penibele situatie van deze soorten. Het is dan ook noodzakelijk 
om de controle op de naleving van deze maatregelen als prioriteit aan te merken in het 
mandaat van de waarnemers aan boord.

Amendement 823
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 824
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

Schrappen

Or. pt

Amendement 825
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74– lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

(f) waar van toepassing het gebruik 
van televisiesystemen met gesloten circuit 
en andere elektronische toezichtapparatuur, 
zoals volledig gedocumenteerde visserij, 
indien toegestaan;

Or. en

Motivering

Het gebruik van televisiesystemen met gesloten circuit zal alleen op vrijwillige basis 
plaatsvinden, of op tijdelijk verplichte basis voor vaartuigen die een hoog niveau van niet-
naleving aan de dag hebben gelegd.

Amendement 826
Rosa D'Amato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit, wanneer dit in de zin 
van artikel 25 bis van toepassing is, en 
andere elektronische toezichtapparatuur;

Or. it

Amendement 827
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

(f) in voorkomend geval, het gebruik 
van televisiesystemen met gesloten circuit 
en andere elektronische toezichtapparatuur;

Or. es

Amendement 828
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

(f) in voorkomend geval, het gebruik 
van televisiesystemen met gesloten circuit 
en andere elektronische toezichtapparatuur;

Or. es
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Amendement 829
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

(f) het gebruik van elektronische 
toezichtapparatuur;

Or. it

Amendement 830
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74– lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gebruik van televisiesystemen 
met gesloten circuit en andere 
elektronische toezichtapparatuur;

(f) het gebruik van elektronische 
toezichtapparatuur;

Or. en

Motivering

Televisiesystemen met gesloten circuit vormen slechts een onderdeel van de elektronische 
toezichtapparatuur die aan boord kan worden gebruikt voor monitoringdoeleinden.

Amendement 831
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de naleving van alle technische 
maatregelen voor het in stand houden van 
de visbestanden en de bescherming van 
mariene ecosystemen.

(g) de naleving van de geldende 
technische maatregelen voor het in stand 
houden van de visbestanden en de 
bescherming van mariene ecosystemen.

Or. en

Motivering

Het gebruik van televisiesystemen met gesloten circuit zal alleen op vrijwillige basis 
plaatsvinden, of op tijdelijk verplichte basis voor vaartuigen die een hoog niveau van niet-
naleving aan de dag hebben gelegd.

Amendement 832
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de naleving van alle technische 
maatregelen voor het in stand houden van 
de visbestanden en de bescherming van 
mariene ecosystemen.

(g) de naleving van alle toepasselijke 
technische maatregelen voor het in stand 
houden van de visbestanden en de 
bescherming van mariene ecosystemen.

Or. es

Amendement 833
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De functionarissen moeten alle 
relevante zones, dekken en vertrekken 
kunnen onderzoeken. Zij moeten ook al 
dan niet verwerkte vangsten, netten of 
ander vistuig, uitrusting, containers en 
verpakkingen die vis of visserijproducten 
bevatten, en alle relevante documenten of 
elektronische berichten die zij nodig achten 
om na te gaan of de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
nageleefd, kunnen onderzoeken. Zij 
moeten ook personen kunnen ondervragen 
die geacht worden informatie te hebben 
over de te inspecteren materie.

4. De functionarissen moeten alle 
relevante zones, dekken en vertrekken 
kunnen onderzoeken. Zij moeten ook al 
dan niet verwerkte vangsten, aan boord 
gebruikte vistuigen, uitrusting, containers 
en verpakkingen die vis of 
visserijproducten bevatten, en alle 
relevante documenten of elektronische 
berichten die zij nodig achten om na te 
gaan of de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
nageleefd, kunnen onderzoeken. Zij 
moeten ook personen kunnen ondervragen 
die geacht worden informatie te hebben 
over de te inspecteren materie.

Or. en

Amendement 834
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De functionarissen moeten 
kopieën kunnen verzamelen van alle 
onderzochte relevante documenten of 
elektronische berichten in papieren of 
digitale vorm, alsook fotografische 
documentatie van soorten, vistuigen, 
uitrusting, containers en verpakkingen die 
vis of visserijproducten bevatten, welke 
aan het in artikel 76 bedoelde 
inspectieverslag zullen worden gehecht.

Or. en
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Amendement 835
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De inspecteurs krijgen de 
opleiding die noodzakelijk is om de taken 
te kunnen uitvoeren die aan hen worden 
toevertrouwd en moeten over de 
instrumenten beschikken die noodzakelijk 
zijn om de inspecties uit te voeren.

Or. es

Motivering

De inspecteurs van de EU moeten de opleiding krijgen die noodzakelijk is om de taken te 
kunnen uitvoeren die zij hebben op grond van deze verordening en de nationale regelgeving 
voor de toepassing van deze verordening. Zij moeten de geldende regelgeving kennen en 
kunnen verifiëren of deze voorschriften op correcte wijze worden toegepast. Derhalve moeten 
de inspecteurs over de instrumenten beschikken die noodzakelijk zijn om de naleving van 
dergelijke regelgeving te kunnen verifiëren, bijvoorbeeld over apparaten om de grootte van 
de netten te meten.

Amendement 836
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De functionarissen voeren de 
inspecties zo uit dat het vaartuig of het 
vervoermiddel en de activiteiten daarvan, 
alsook de opslag, verwerking en afzet van 
de vangst zo weinig mogelijk worden 
gestoord of gehinderd. Zij voorkomen, 
voor zover mogelijk, dat de vangst tijdens 
de inspectie kwaliteitsverlies lijdt.

5. De inspecties worden zo uitgevoerd 
dat het vaartuig of het vervoermiddel en de 
activiteiten daarvan, alsook de opslag, 
verwerking en afzet van de vangst zo 
weinig mogelijk worden gestoord of 
gehinderd, om te voorkomen dat de vangst 
tijdens de inspectie kwaliteitsverlies lijdt.
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Or. it

Motivering

Hoewel de inspecties volledig en ongehinderd moeten kunnen plaatsvinden, mogen zij geen 
enkele nadelige invloed hebben op de optimale bewaring van de visserijproducten.

Amendement 837
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van specifieke 
bepalingen voor de uitvoering van 
inspecties. Die bepalingen kunnen 
betrekking hebben op:

Schrappen

(a) de machtiging en kwalificaties van 
de functionarissen die bevoegd zijn voor 
de uitvoering van inspecties op zee of aan 
land;
(b) de vaststelling door de lidstaten 
van een risicogebaseerde benadering voor 
de selectie van inspectiedoelen;
(c) de coördinatie van controle-
, inspectie- en handhavingsactiviteiten 
tussen lidstaten;
(d) de taken van de functionarissen 
tijdens de voorbereiding van inspecties;
(e) de taken van de tot de uitvoering 
van inspecties gemachtigde 
functionarissen;
(f) de verplichtingen van de lidstaten, 
de Commissie en het Europees Bureau 
voor visserijcontrole in verband met de 
uitvoering van inspecties;
(g) inspecties op zee en in havens, 
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vervoersinspecties en marktinspecties.

Or. fr

Amendement 838
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van specifieke 
bepalingen voor de uitvoering van 
inspecties. Die bepalingen kunnen 
betrekking hebben op:

Schrappen

(a) de machtiging en kwalificaties van 
de functionarissen die bevoegd zijn voor 
de uitvoering van inspecties op zee of aan 
land;
(b) de vaststelling door de lidstaten 
van een risicogebaseerde benadering voor 
de selectie van inspectiedoelen;
(c) de coördinatie van controle-
, inspectie- en handhavingsactiviteiten 
tussen lidstaten;
(d) de taken van de functionarissen 
tijdens de voorbereiding van inspecties;
(e) de taken van de tot de uitvoering 
van inspecties gemachtigde 
functionarissen;
(f) de verplichtingen van de lidstaten, 
de Commissie en het Europees Bureau 
voor visserijcontrole in verband met de 
uitvoering van inspecties;
(g) inspecties op zee en in havens, 
vervoersinspecties en marktinspecties.
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Or. pt

Amendement 839
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling van specifieke 
bepalingen voor de uitvoering van 
inspecties. Die bepalingen kunnen 
betrekking hebben op:

6. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 840
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 74 – lid 6 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) inspecties op zee en in havens, 
vervoersinspecties en marktinspecties.

(g) inspecties op zee, aan de kust en in 
havens, vervoersinspecties en 
marktinspecties.

Or. en

Amendement 841
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De reder en de kapitein werken 
samen met de functionarissen tijdens de 
uitvoering van hun taken. Zij zorgen voor 
een veilige toegang tot het vaartuig, het 
vervoermiddel of de ruimte waar de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
verwerkt of afgezet. Zij waarborgen de 
veiligheid van de functionarissen en mogen 
hen niet van de uitvoering van hun taken 
weerhouden, noch hen intimideren of 
hinderen tijdens hun werkzaamheden.

1. De reder en de kapitein werken 
samen met de functionarissen tijdens de 
uitvoering van hun taken. Zij zorgen voor 
een veilige toegang tot het vaartuig, de 
scheepsruimen, het vervoermiddel, de 
containers of opslagruimten waar de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
verwerkt of afgezet, of de voorzieningen 
waar de vistuigen worden opgeslagen of 
gerepareerd. Zij waarborgen de veiligheid 
van de functionarissen en mogen hen niet 
van de uitvoering van hun taken 
weerhouden, noch hen intimideren of 
hinderen tijdens hun werkzaamheden.

Or. en

Amendement 842
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De reder en de kapitein werken 
samen met de functionarissen tijdens de 
uitvoering van hun taken. Zij zorgen voor 
een veilige toegang tot het vaartuig, het 
vervoermiddel of de ruimte waar de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
verwerkt of afgezet. Zij waarborgen de 
veiligheid van de functionarissen en 
mogen hen niet van de uitvoering van hun 
taken weerhouden, noch hen intimideren 
of hinderen tijdens hun werkzaamheden.

1. De reder en de kapitein werken 
samen met de functionarissen tijdens de 
uitvoering van hun taken. Zij zorgen voor 
een veilige toegang tot het vaartuig, het 
vervoermiddel of de ruimte waar de 
visserijproducten worden opgeslagen, 
verwerkt of afgezet. Zij waarborgen de 
veiligheid van de functionarissen tijdens 
hun werkzaamheden.

Or. it
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Amendement 843
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de taken van de reder 
en de kapitein tijdens inspecties.

Schrappen

Or. fr

Amendement 844
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de taken van de reder 
en de kapitein tijdens inspecties.

2. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 845
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De functionarissen stellen na elke inspectie 
een inspectieverslag op en zenden dit door 
aan hun bevoegde autoriteiten. De 
gegevens uit dit verslag worden 
elektronisch vastgelegd en verzonden. 
Indien een vissersvaartuig tijdens de 
inspectie de vlag voert van een andere 
lidstaat, wordt onverwijld elektronisch een 
kopie van het inspectieverslag toegezonden 
aan de vlaggenlidstaat.

De functionarissen stellen na elke inspectie 
aan de hand van een elektronisch 
formulier dat voor alle lidstaten dezelfde 
informatie bevat, een inspectieverslag op 
en zenden dit door aan hun bevoegde 
autoriteiten, naar het Europees Bureau 
voor visserijcontrole en naar de exploitant 
en de kapitein. De lidstaten kunnen extra 
informatie opnemen waarnaar niet wordt 
gevraagd in het gemeenschappelijke 
elektronische formulier. De gegevens uit 
dit verslag worden elektronisch vastgelegd 
en verzonden. Indien een vissersvaartuig 
tijdens de inspectie de vlag voert van een 
andere lidstaat, wordt onverwijld 
elektronisch een kopie van het 
inspectieverslag toegezonden aan de 
vlaggenlidstaat.

Or. es

Amendement 846
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De functionarissen stellen na elke inspectie 
een inspectieverslag op en zenden dit door 
aan hun bevoegde autoriteiten. De 
gegevens uit dit verslag worden 
elektronisch vastgelegd en verzonden. 
Indien een vissersvaartuig tijdens de 
inspectie de vlag voert van een andere 
lidstaat, wordt onverwijld elektronisch een 
kopie van het inspectieverslag toegezonden 
aan de vlaggenlidstaat.

De functionarissen stellen na elke inspectie 
een inspectieverslag op, in een in de hele 
Europese Unie uniform formaat, en 
zenden dit door aan hun bevoegde 
autoriteiten en aan de reder of de kapitein. 
De gegevens uit dit verslag worden 
elektronisch vastgelegd en verzonden. 
Indien een vissersvaartuig tijdens de 
inspectie de vlag voert van een andere 
lidstaat, wordt onverwijld elektronisch een 
kopie van het inspectieverslag toegezonden 
aan de vlaggenlidstaat.
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Or. it

Amendement 847
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De functionarissen stellen na elke inspectie 
een inspectieverslag op en zenden dit door 
aan hun bevoegde autoriteiten. De 
gegevens uit dit verslag worden 
elektronisch vastgelegd en verzonden. 
Indien een vissersvaartuig tijdens de 
inspectie de vlag voert van een andere 
lidstaat, wordt onverwijld elektronisch een 
kopie van het inspectieverslag toegezonden 
aan de vlaggenlidstaat.

De functionarissen stellen na elke inspectie 
een inspectieverslag op en zenden dit 
onverwijld door aan hun bevoegde 
autoriteiten. De gegevens uit dit verslag 
worden elektronisch vastgelegd en 
verzonden. Indien een vissersvaartuig 
tijdens de inspectie de vlag voert van een 
andere lidstaat, wordt onverwijld 
elektronisch een kopie van het 
inspectieverslag toegezonden aan de 
vlaggenlidstaat.

Or. en

Amendement 848
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien tijdens de inspectie van een 
vissersvaartuig dat de vlag voert van een 
derde land, een inbreuk wordt vastgesteld, 
wordt onverwijld elektronisch een kopie 
van het inspectieverslag toegezonden aan 
de bevoegde autoriteiten van het betrokken 
derde land en, in geval van geconstateerde 
ernstige inbreuken, aan de Commissie.

Indien tijdens de inspectie van een 
vissersvaartuig dat de vlag voert van een 
derde land, een inbreuk wordt vastgesteld, 
wordt onverwijld elektronisch een kopie 
van het inspectieverslag toegezonden aan 
de bevoegde autoriteiten van het betrokken 
derde land, het Europees Bureau voor 
visserijcontrole, de exploitant en de 
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eigenaar en, in geval van geconstateerde 
ernstige inbreuken, aan de Commissie.

Or. es

Amendement 849
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij inspecties in wateren of havens die 
onder de jurisdictie van een andere dan de 
inspecterende lidstaat of, overeenkomstig 
internationale overeenkomsten, van een 
derde land vallen, wordt onverwijld 
elektronisch een kopie van het 
inspectieverslag aan die lidstaat of dat 
derde land toegezonden.

Schrappen

Or. pt

Amendement 850
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij inspecties in wateren of havens die 
onder de jurisdictie van een andere dan de 
inspecterende lidstaat of, overeenkomstig 
internationale overeenkomsten, van een 
derde land vallen, wordt onverwijld 
elektronisch een kopie van het 
inspectieverslag aan die lidstaat of dat 
derde land toegezonden.

Bij inspecties in wateren of havens die 
onder de jurisdictie van een andere dan de 
inspecterende lidstaat of, overeenkomstig 
internationale overeenkomsten, van een 
derde land vallen, wordt onverwijld 
elektronisch een kopie van het 
inspectieverslag aan die lidstaat of dat 
derde land, evenals aan het Europees 
Bureau voor visserijcontrole en de 



AM\1204725NL.docx 103/181 PE650.705v01-00

NL

exploitant en de kapitein, toegezonden.

Or. es

Amendement 851
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een exemplaar van het 
inspectieverslag wordt zo spoedig mogelijk 
en uiterlijk 15 dagen na afronding van de 
inspectie naar de reder of naar de kapitein 
gestuurd.

Schrappen

Or. it

Amendement 852
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een exemplaar van het 
inspectieverslag wordt zo spoedig mogelijk 
en uiterlijk 15 dagen na afronding van de 
inspectie naar de reder of naar de kapitein 
gestuurd.

3. Een exemplaar van het 
inspectieverslag wordt bij voorkeur langs 
elektronische weg zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk 15 dagen na afronding van de 
inspectie naar de reder of naar de kapitein 
gestuurd.

Or. en

Amendement 853
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 76 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen 
gemeenschappelijke voorschriften 
vaststellen met betrekking tot de 
minimumeisen voor het formaat en de 
inhoud van de inspectieverslagen, tot de 
afronding van inspectieverslagen en tot 
het toezenden van inspectieverslagen. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 119, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 854
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 77 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toelaatbaarheid van inspectie- en 
bewakingsverslagen

Toelaatbaarheid van inspectieverslagen

Or. pt

Amendement 855
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 77 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door inspecteurs van de Unie of 
functionarissen van een andere lidstaat, 
functionarissen van de Commissie of 
bevoegde autoriteiten van een derde land 
opgestelde inspectie- en 
bewakingsverslagen vormen in alle 
lidstaten toelaatbaar bewijsmateriaal bij 
administratieve of gerechtelijke 
procedures. Voor de vaststelling van feiten 
worden zij op dezelfde voet behandeld als 
inspectie- en bewakingsverslagen van de 
lidstaten.

Door inspecteurs van de Unie, 
functionarissen van een andere lidstaat of 
functionarissen van bevoegde autoriteiten 
van een derde land opgestelde 
inspectieverslagen vormen in alle lidstaten 
toelaatbaar bewijsmateriaal bij 
administratieve of gerechtelijke 
procedures. Voor de vaststelling van feiten 
worden zij op dezelfde voet behandeld als 
inspectieverslagen van de lidstaten.

Or. pt

Amendement 856
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 78 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een elektronisch 
gegevensbestand op waarin zij alle 
inspectie- en bewakingsverslagen met 
betrekking tot de vissersvaartuigen die hun 
vlag voeren uploaden die zijn opgesteld 
door hun functionarissen, functionarissen 
van andere lidstaten of functionarissen van 
derde landen, alsook andere door hun 
functionarissen opgestelde inspectie- en 
bewakingsverslagen, en werken dit 
regelmatig bij.

1. De lidstaten zetten een openbaar 
elektronisch gegevensbestand op waarin zij 
alle inspectie- en bewakingsverslagen met 
betrekking tot de vissersvaartuigen die hun 
vlag voeren uploaden die zijn opgesteld 
door hun functionarissen, functionarissen 
van andere lidstaten of functionarissen van 
derde landen, alsook andere door hun 
functionarissen opgestelde inspectie- en 
bewakingsverslagen, en werken dit 
regelmatig bij.

Or. en

Amendement 857
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
met betrekking tot de werking van het 
elektronische gegevensbestand. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

2. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 858
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de kustlidstaten 
mogen de inspecteurs van de Unie 
overeenkomstig deze verordening 
inspecties uitvoeren op het grondgebied 
van de lidstaten en in de wateren van de 
Unie en op vissersvaartuigen van de Unie 
buiten de wateren van de Unie.

2. Onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de kustlidstaten 
mogen de inspecteurs van de Unie 
overeenkomstig deze verordening 
inspecties uitvoeren op het grondgebied en 
in de exclusieve economische zone (EEZ) 
van de lidstaten en in de wateren van de 
Unie en op vissersvaartuigen die de vlag 
van een van de lidstaten voeren buiten de 
wateren van de Unie na voorafgaande 
kennisgeving en toestemming van de 
lidstaten wier grondgebied, EEZ of 
vissersvaartuig voorwerp van de inspectie 
is.

Or. pt
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Amendement 859
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De inspecteurs van de Unie 
melden aan de autoriteiten van de lidstaat 
of aan de Europese Commissie eventuele 
niet-conforme visserijactiviteiten door 
vissersvaartuigen die onder de vlag van 
een derde land varen in internationale 
wateren, waar regels en/of aanbevelingen 
van een regionale internationale 
organisatie gelden.

Or. it

Amendement 860
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de melding aan de Commissie en 
aan het agentschap van activiteiten die 
door vissersvaartuigen van derde landen 
in internationale wateren worden verricht, 
wanneer de inspecteurs van de Unie 
vermoeden dat die activiteiten niet 
verenigbaar zijn met de geldende 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
van de regionale organisaties voor 
visserijbeheer.

Or. it
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Amendement 861
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de opleiding van inspecteurs uit 
derde landen die toezicht houden op de 
visserij en die helpen met het toezicht op 
vaartuigen uit de EU die buiten de EU 
actief zijn.

Or. es

Motivering

Op vaartuigen uit de EU die actief zijn buiten de gemeenschappelijke wateren wordt vaak 
toezicht gehouden door inspecteurs uit derde landen die de toepasselijke voorschriften van de 
EU moeten kennen. Inspecteurs uit de EU moeten derhalve inspecteurs kunnen opleiden uit 
dergelijke derde landen waar vaartuigen uit de EU visserijactiviteiten verrichten.

Amendement 862
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor het uitvoeren van hun taken 
krijgen de inspecteurs van de Unie, met 
inachtneming van lid 5, onmiddellijk 
toegang tot:

4. Voor het uitvoeren van hun taken 
krijgen de inspecteurs van de Unie, met 
inachtneming van de leden 2 en 5, toegang 
tot:

Or. pt

Amendement 863
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, gegevens van 
televisiesystemen met gesloten circuit, 
aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, gegevens van 
elektronische toezichtapparatuur, 
aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

Or. en

Motivering

Televisiesystemen met gesloten circuit vormen slechts één soort elektronische 
toezichtapparatuur die aan boord kan worden gebruikt voor monitoringdoeleinden.

Amendement 864
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, gegevens van 
televisiesystemen met gesloten circuit, 
aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

Or. it
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Amendement 865
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, gegevens van 
televisiesystemen met gesloten circuit, 
aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

Or. fr

Amendement 866
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, gegevens van 
televisiesystemen met gesloten circuit, 
aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

(b) alle informatie en documenten die 
zij voor het vervullen van hun taken nodig 
hebben, in het bijzonder visserijlogboeken, 
visvergunningen, de certificering van het 
motorvermogen, aangiften van aanlanding, 
vangstcertificaten, aangiften van 
overlading, verkoopdocumenten en andere 
ter zake doende informatie en documenten;

Or. pt
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Amendement 867
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De inspecteurs van de Unie 
moeten kopieën kunnen verzamelen van 
alle onderzochte relevante documenten of 
elektronische berichten in papieren of 
digitale vorm, alsook fotografische 
documentatie van soorten, vistuigen, 
uitrusting, containers en verpakkingen die 
vis of visserijproducten bevatten, welke 
aan het inspectieverslag van de 
inspecteurs van de Unie zullen worden 
gehecht.

Or. en

Amendement 868
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de specifieke 
bevoegdheden en taken van de inspecteurs 
van de Unie.

Or. it
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Amendement 869
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uitvoeringsbepalingen voor dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 870
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalingen 
vast met betrekking tot:

Schrappen

(a) de aanmelding van de inspecteurs 
van de Unie bij de Commissie;
(b) het vaststellen en bijhouden van de 
lijst van inspecteurs van de Unie;
(c) de aanmelding van de inspecteurs 
van de Unie bij regionale organisaties 
voor visserijbeheer;
(d) de bevoegdheden en taken van de 
inspecteurs van de Unie;
(e) de verslagen van de inspecteurs 
van de Unie;
(f) de follow-up van verslagen van de 
inspecteurs van de Unie.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
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onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 871
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 60
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 79 – lid 7 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de bevoegdheden en taken van de 
inspecteurs van de Unie;

Schrappen

Or. it

Amendement 872
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 61
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 80 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) In artikel 80 wordt lid 4 vervangen 
door:

Schrappen

“4. In wateren of havens van derde 
landen mag een lidstaat 
Unievissersvaartuigen inspecteren die zijn 
vlag of die van een andere lidstaat voeren, 
overeenkomstig internationale 
overeenkomsten.”.

Or. pt
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Amendement 873
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1– punt 61 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 80

Bestaande tekst Amendement

(61 bis) Artikel 80 wordt vervangen 
door:

Artikel 80 “Artikel 80

Inspecties van vissersvaartuigen buiten de 
wateren van de inspecterende lidstaat

Inspecties van vissersvaartuigen buiten de 
wateren van de inspecterende lidstaat

1. Onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de kustlidstaat 
mag een lidstaat vissersvaartuigen die zijn 
vlag voeren in alle communautaire wateren 
buiten de wateren die onder de 
soevereiniteit van een andere lidstaat 
vallen, inspecteren.

1. Onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de kustlidstaat 
en met diens toestemming mag een lidstaat 
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren in 
alle communautaire wateren buiten de 
wateren die onder de soevereiniteit van een 
andere lidstaat vallen, inspecteren.

2. Een lidstaat mag inspecties op 
vissersvaartuigen van een andere lidstaat 
overeenkomstig deze verordening 
uitvoeren met betrekking tot 
visserijactiviteiten in alle communautaire 
wateren buiten wateren die onder de 
soevereiniteit van een andere lidstaat 
vallen:

2. Een lidstaat mag inspecties op 
vissersvaartuigen van een andere lidstaat 
overeenkomstig deze verordening 
uitvoeren met betrekking tot 
visserijactiviteiten in alle communautaire 
wateren buiten wateren die onder de 
soevereiniteit van een andere lidstaat 
vallen:

(a) na machtiging door de betrokken 
kustlidstaat; of

(a) na machtiging door de betrokken 
kustlidstaat;

(b) wanneer een specifiek controle- en 
inspectieprogramma overeenkomstig 
artikel 95 is vastgesteld.

(b) wanneer een specifiek controle- en 
inspectieprogramma overeenkomstig 
artikel 95 is vastgesteld.

3. De lidstaten zijn gemachtigd in 
internationale wateren communautaire 
vissersvaartuigen te inspecteren die de vlag 
van een andere lidstaat voeren.

3. De lidstaten mogen in 
internationale wateren communautaire 
vissersvaartuigen inspecteren die de vlag 
van een andere lidstaat voeren, mits die 
lidstaat toestemming geeft en het 
internationaal maritiem recht wordt 
nageleefd.

4. In wateren van derde landen mag 
een lidstaat communautaire 
vissersvaartuigen inspecteren die zijn vlag 

4. In wateren of havens van derde 
landen mogen lidstaten binnen het kader 
van internationale overeenkomsten 
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of die van een andere lidstaat voeren, 
overeenkomstig internationale 
overeenkomsten.

communautaire vissersvaartuigen 
inspecteren die hun vlag of die van een 
andere lidstaat voeren, mits die lidstaat 
toestemming geeft en het internationaal 
maritiem recht wordt nageleefd.

5. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteit aan die zal fungeren als 
contactpunt voor de toepassing van dit 
artikel. Het contactpunt van de lidstaat is 
24 uur per dag beschikbaar.

5. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteit aan die zal fungeren als 
contactpunt voor de toepassing van dit 
artikel. Het contactpunt van de lidstaat is 
24 uur per dag beschikbaar.”.

Or. pt

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

Amendement 874
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 66
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 72, artikel 83, 
lid 2, en artikel 86 stelt de bevoegde 
lidstaat onverwijld een onderzoek in zodra 
er tijdens een door zijn functionarissen, 
functionarissen van een andere lidstaat, 
inspecteurs van de Unie of functionarissen 
van een derde land uitgevoerde inspectie 
enige inbreuk wordt geconstateerd, of 
zodra enige relevante gegevens of 
informatie de bevoegde autoriteiten van 
een lidstaat doen vermoeden dat er een 
inbreuk op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is 
gepleegd.

1. Onverminderd artikel 72, artikel 83, 
lid 2, en artikel 86 stelt de bevoegde 
lidstaat onverwijld een onderzoek in zodra 
er tijdens een door zijn functionarissen, 
functionarissen van een andere lidstaat of 
inspecteurs van de Unie uitgevoerde 
inspectie enige inbreuk wordt 
geconstateerd, of zodra enige relevante 
gegevens of informatie de bevoegde 
autoriteiten van een lidstaat doen 
vermoeden dat er een inbreuk op de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid is 
gepleegd.

Or. it

Motivering

Wanneer functionarissen van een derde land inspecties mogen uitvoeren op Europese 
vaartuigen en omgekeerd niet, ontstaat een verschil in behandeling voor de vissersvaartuigen 
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van de EU.

Amendement 875
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 66
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen onmiddellijke 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 91.

Schrappen

Or. pt

Amendement 876
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 67
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Artikel 87 wordt geschrapt. Schrappen

Or. pt

Amendement 877
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 68
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 88 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Artikel 88 wordt vervangen door: Schrappen



AM\1204725NL.docx 117/181 PE650.705v01-00

NL

“Artikel 88
Corrigerende maatregelen bij ontbreken 
van procedures door de lidstaat van 
aanlanding of overlading
1. Indien de lidstaat van aanlanding 
of overlading niet de vlaggenlidstaat is en 
zijn bevoegde autoriteiten geen passende 
maatregelen nemen tegen de 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersonen of niet overgaan tot 
overdracht van procedures 
overeenkomstig artikel 86, mogen de in 
strijd met de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid 
gevangen, aangelande of overgeladen 
hoeveelheden vis in mindering worden 
gebracht op het aan de lidstaat van 
aanlanding of overlading toegewezen 
quotum.
2. Na raadpleging van de 
vlaggenlidstaat of de lidstaat van 
aanlanding of overlading neemt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit over 
de hoeveelheden vis die op het quotum 
van de lidstaat van aanlanding of 
overlading in mindering wordt gebracht, 
nadat zij de twee betrokken lidstaten heeft 
geraadpleegd.
3. Indien de lidstaat van aanlanding 
of overlading niet meer over een 
corresponderend quotum beschikt, is 
artikel 37 van toepassing. In dat geval 
worden de hoeveelheden vis die in strijd 
met de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid zijn gevangen, aangeland of 
overgeladen, geacht gelijk te zijn aan het 
door de vlaggenlidstaat geleden nadeel als 
bedoeld in dat artikel.”.

Or. pt

Amendement 878
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 68
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 88 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de lidstaat van aanlanding of 
overlading niet de vlaggenlidstaat is en zijn 
bevoegde autoriteiten geen passende 
maatregelen nemen tegen de 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersonen of niet overgaan tot 
overdracht van procedures overeenkomstig 
artikel 86, mogen de in strijd met de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
gevangen, aangelande of overgeladen 
hoeveelheden vis in mindering worden 
gebracht op het aan de lidstaat van 
aanlanding of overlading toegewezen 
quotum.

1. Indien de lidstaat van aanlanding of 
overlading niet de vlaggenlidstaat is en zijn 
bevoegde autoriteiten geen passende 
maatregelen nemen tegen de 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersonen of niet overgaan tot 
overdracht van procedures overeenkomstig 
artikel 86, mogen de in strijd met de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
gevangen, teruggegooide, aangelande of 
overgeladen hoeveelheden vis in mindering 
worden gebracht op het aan de lidstaat van 
aanlanding of overlading toegewezen 
quotum.

Or. en

Amendement 879
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 68
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 88 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de lidstaat van aanlanding of 
overlading niet de vlaggenlidstaat is en zijn 
bevoegde autoriteiten geen passende 
maatregelen nemen tegen de 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersonen of niet overgaan tot 
overdracht van procedures overeenkomstig 
artikel 86, mogen de in strijd met de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
gevangen, aangelande of overgeladen 
hoeveelheden vis in mindering worden 
gebracht op het aan de lidstaat van 
aanlanding of overlading toegewezen 

1. Indien de lidstaat van aanlanding of 
overlading niet de vlaggenlidstaat is en zijn 
bevoegde autoriteiten geen passende 
maatregelen nemen tegen de 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersonen of niet overgaan tot 
overdracht van procedures overeenkomstig 
artikel 86, worden de in strijd met de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
gevangen, aangelande of overgeladen 
hoeveelheden vis in mindering gebracht op 
het aan de lidstaat van aanlanding of 
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quotum. overlading toegewezen quotum.

Or. en

Amendement 880
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 68
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de 
vlaggenlidstaat of de lidstaat van 
aanlanding of overlading neemt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit over de 
hoeveelheden vis die op het quotum van de 
lidstaat van aanlanding of overlading in 
mindering wordt gebracht, nadat zij de 
twee betrokken lidstaten heeft 
geraadpleegd.

2. De Commissie neemt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
over de hoeveelheden vis die op het 
quotum van de lidstaat van aanlanding of 
overlading in mindering worden gebracht.

Or. en

Motivering

Volgens de visserijcontroleverordening moeten de betrokken lidstaten in geval van een 
inbreuk op de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid een passende follow-up en 
actie ondernemen. Indien zij dit niet doen, heeft de Commissie dezelfde verplichting om de in 
strijd met de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid gevangen, aangelande of 
overgeladen vis automatisch in mindering te brengen op het quotum van de lidstaat van 
aanlanding of overlading, voor zover deze lidstaat geen passende maatregelen neemt of niet 
overgaat tot overdracht van procedures in de vlaggenlidstaat.

Amendement 881
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 68
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 88 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de 
vlaggenlidstaat of de lidstaat van 
aanlanding of overlading neemt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit over 
de hoeveelheden vis die op het quotum van 
de lidstaat van aanlanding of overlading in 
mindering wordt gebracht, nadat zij de 
twee betrokken lidstaten heeft 
geraadpleegd.

2. De hoeveelheden vis die op het 
quotum van de lidstaat van aanlanding of 
overlading in mindering wordt gebracht, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 119 bedoelde procedure, na 
raadpleging van de twee betrokken 
lidstaten.

Or. pt

Amendement 882
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 68
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de lidstaat van aanlanding of 
overlading niet meer over een 
corresponderend quotum beschikt, is 
artikel 37 van toepassing. In dat geval 
worden de hoeveelheden vis die in strijd 
met de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid zijn gevangen, aangeland of 
overgeladen, geacht gelijk te zijn aan het 
door de vlaggenlidstaat geleden nadeel als 
bedoeld in dat artikel.

3. Indien de lidstaat van aanlanding of 
overlading niet meer over een 
corresponderend quotum beschikt, is 
artikel 37 van toepassing. In dat geval 
worden de hoeveelheden vis die in strijd 
met de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid zijn gevangen, teruggegooid, 
aangeland of overgeladen, geacht gelijk te 
zijn aan het door de vlaggenlidstaat 
geleden nadeel als bedoeld in dat artikel.

Or. en

Amendement 883
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Titel VIII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. pt

Amendement 884
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafrechtelijke 
procedure in te stellen en strafrechtelijke 
sancties op te leggen, stellen de lidstaten 
regels inzake administratieve maatregelen 
en sancties op en zien zij erop toe dat deze 
in overeenstemming met hun nationaal 
recht systematisch toegepast worden op 
natuurlijke personen die inbreuk maken op 
de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafrechtelijke 
procedures in te stellen en strafrechtelijke 
sancties op te leggen, kunnen de lidstaten 
regels inzake administratieve maatregelen 
en sancties opstellen en erop toezien dat 
deze in overeenstemming met hun 
nationaal recht systematisch toegepast 
kunnen worden op natuurlijke personen 
die inbreuk maken op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of 
rechtspersonen die aansprakelijk worden 
geacht voor een dergelijke inbreuk.

Or. en

Motivering

Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij administratieve of strafrechtelijke sancties 
opleggen. Er moet in plaats van administratieve sancties ook voor strafrechtelijke sancties 
gekozen kunnen worden. Het voorstel van de Commissie lijkt een keuzemogelijkheid te 
bevatten, maar dat is niet het geval. Als administratieve sancties punitief zijn, zoals bij 
administratieve boetes, is het niet mogelijk om dezelfde overtreding ook via het strafrecht te 
bestraffen. Dat volgt uit het ne bis in idem beginsel. In bepaalde gevallen kan strafrechtelijke 
handhaving bovendien adequater zijn. Dit is zeker het geval als bij opsporing van de 
overtredingen speciale dwangmiddelen nodig zijn die inbreuk maken op rechten en vrijheden 
van personen, zoals bijvoorbeeld door het afluisteren van telefoons.
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Amendement 885
Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafrechtelijke 
procedure in te stellen en strafrechtelijke 
sancties op te leggen, stellen de lidstaten 
regels inzake administratieve maatregelen 
en sancties op en zien zij erop toe dat deze 
in overeenstemming met hun nationaal 
recht systematisch toegepast worden op 
natuurlijke personen die inbreuk maken op 
de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafrechtelijke 
procedures in te stellen en strafrechtelijke 
sancties op te leggen, kunnen de lidstaten 
regels inzake administratieve maatregelen 
en sancties opstellen en erop toezien dat 
deze in overeenstemming met hun 
nationaal recht systematisch toegepast 
kunnen worden op natuurlijke personen 
die inbreuk maken op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of 
rechtspersonen die aansprakelijk worden 
geacht voor een dergelijke inbreuk.

Or. en

Motivering

Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij administratieve of strafrechtelijke sancties 
opleggen. Er moet in plaats van administratieve sancties ook voor strafrechtelijke sancties 
gekozen kunnen worden. Het voorstel van de Commissie lijkt een keuzemogelijkheid te 
bevatten, maar dat is niet het geval. Als administratieve sancties punitief zijn, zoals bij 
administratieve boetes, is het niet mogelijk om dezelfde overtreding ook via het strafrecht te 
bestraffen. Dat volgt uit het ne bis in idem beginsel. In bepaalde gevallen kan strafrechtelijke 
handhaving bovendien adequater zijn. Dit is zeker het geval als bij opsporing van de 
overtredingen speciale dwangmiddelen nodig zijn die inbreuk maken op rechten en vrijheden 
van personen, zoals bijvoorbeeld door het afluisteren van telefoons.

Amendement 886
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafrechtelijke 
procedure in te stellen en strafrechtelijke 
sancties op te leggen, stellen de lidstaten 
regels inzake administratieve maatregelen 
en sancties op en zien zij erop toe dat deze 
in overeenstemming met hun nationaal 
recht systematisch toegepast worden op 
natuurlijke personen die inbreuk maken op 
de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafrechtelijke 
procedures in te stellen en strafrechtelijke 
sancties op te leggen, stellen de lidstaten 
regels inzake sancties en administratieve 
maatregelen op en zien zij erop toe dat 
deze in overeenstemming met hun 
nationaal recht systematisch toegepast 
worden op natuurlijke personen die inbreuk 
maken op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of 
rechtspersonen die aansprakelijk worden 
geacht voor een dergelijke inbreuk.

Or. en

Motivering

Met het oog op de rechtszekerheid is het zaak duidelijk onderscheid te maken tussen de 
begrippen “administratieve maatregelen” en “sancties”.

Amendement 887
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
administratieve sancties.

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties. Het 
systeem van inbreuken en sancties wordt 
beheerst door het beginsel van 
persoonlijkheid, hetgeen betekent dat aan 
een natuurlijke of rechtspersoon alleen 
een sanctie kan worden opgelegd voor een 
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eigen handeling of omissie die als inbreuk 
is aangemerkt.

Or. es

Amendement 888
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
administratieve sancties.

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
administratieve of strafrechtelijke sancties.

Or. en

Amendement 889
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
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administratieve sancties. administratieve of strafrechtelijke sancties.

Or. en

Motivering

Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij administratieve of strafrechtelijke sancties 
opleggen. Er moet in plaats van administratieve sancties ook voor strafrechtelijke sancties 
gekozen kunnen worden. Het voorstel van de Commissie lijkt een keuzemogelijkheid te 
bevatten, maar dat is niet het geval. Als administratieve sancties punitief zijn, zoals bij 
administratieve boetes, is het niet mogelijk om dezelfde overtreding ook via het strafrecht te 
bestraffen. Dat volgt uit het ne bis in idem beginsel. In bepaalde gevallen kan strafrechtelijke 
handhaving bovendien adequater zijn. Dit is zeker het geval als bij opsporing van de 
overtredingen speciale dwangmiddelen nodig zijn die inbreuk maken op rechten en vrijheden 
van personen, zoals bijvoorbeeld door het afluisteren van telefoons.

Amendement 890
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
administratieve sancties.

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties en/of 
administratieve maatregelen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de rechtszekerheid is het zaak duidelijk onderscheid te maken tussen de 
begrippen “administratieve maatregelen” en “sancties”.

Amendement 891
Bert-Jan Ruissen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
administratieve sancties.

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke persoon die inbreuk heeft 
gepleegd op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, of een 
rechtspersoon die aansprakelijk wordt 
geacht voor een dergelijke inbreuk, kan 
worden gestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties.

Or. en

Amendement 892
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van deze sancties 
houden de lidstaten in het bijzonder 
rekening met de ernst van de inbreuk, met 
inbegrip van de aangebrachte schade aan 
het milieu, de waarde van de schade aan de 
visbestanden, de aard en omvang van de 
inbreuk, de duur of herhaling ervan of de 
som van de gelijktijdige inbreuken.

3. Bij de vaststelling van deze sancties 
houden de lidstaten in het bijzonder 
rekening met de ernst van de inbreuk, met 
inbegrip van de aangebrachte schade aan 
het milieu, de waarde van de schade aan de 
visbestanden, de aard en omvang van de 
inbreuk, de duur of herhaling ervan of de 
som van de gelijktijdige inbreuken. Bij het 
bepalen van de hoogte van de boete 
houden lidstaten ook rekening met de 
economische omstandigheden van de 
natuurlijke persoon.

Or. es
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Amendement 893
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van deze sancties 
houden de lidstaten in het bijzonder 
rekening met de ernst van de inbreuk, met 
inbegrip van de aangebrachte schade aan 
het milieu, de waarde van de schade aan de 
visbestanden, de aard en omvang van de 
inbreuk, de duur of herhaling ervan of de 
som van de gelijktijdige inbreuken.

3. Bij de vaststelling van deze sancties 
houden de lidstaten in het bijzonder 
rekening met de ernst van de inbreuk, met 
inbegrip van de aangebrachte schade aan 
het milieu, eventuele nadelige gevolgen 
voor de diergezondheid of de 
instandhouding, de waarde van de schade 
aan de visbestanden, de aard en omvang 
van de inbreuk, de duur of herhaling ervan 
of de som van de gelijktijdige inbreuken.

Or. en

Amendement 894
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van deze sancties 
houden de lidstaten in het bijzonder 
rekening met de ernst van de inbreuk, met 
inbegrip van de aangebrachte schade aan 
het milieu, de waarde van de schade aan de 
visbestanden, de aard en omvang van de 
inbreuk, de duur of herhaling ervan of de 
som van de gelijktijdige inbreuken.

3. Bij de vaststelling van deze sancties 
houden de lidstaten in het bijzonder 
rekening met de ernst van de inbreuk, met 
inbegrip van de aangebrachte schade aan 
het milieu, nadelige gevolgen voor de 
diergezondheid of de instandhouding, de 
waarde van de schade aan de visbestanden, 
de aard en omvang van de inbreuk, de duur 
of herhaling ervan en de som van de 
gelijktijdige inbreuken.

Or. en
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Amendement 895
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen een systeem 
toepassen waarbij de boete in verhouding 
staat tot de omzet van de rechtspersoon of 
tot het met het plegen van de inbreuk 
bereikte of beoogde economische voordeel.

4. De lidstaten passen een systeem toe 
waarbij de boete in verhouding staat tot de 
omzet van de rechtspersoon of tot het met 
het plegen van de inbreuk bereikte of 
beoogde economische voordeel, rekening 
houdend met de ernst van de inbreuk en 
de mate van schuld.

Or. en

Amendement 896
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen een systeem 
toepassen waarbij de boete in verhouding 
staat tot de omzet van de rechtspersoon of 
tot het met het plegen van de inbreuk 
bereikte of beoogde economische voordeel.

4. De lidstaten passen een systeem toe 
waarbij de boete in verhouding staat tot de 
omzet van de rechtspersoon of tot het met 
het plegen van de inbreuk bereikte of 
beoogde economische voordeel.

Or. en

Amendement 897
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 89 bis – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vaststelling van een inbreuk 
voor dezelfde feiten kan geen aanleiding 
geven tot verschillende procedures of 
verschillende sancties tegen dezelfde 
persoon.

Or. es

Motivering

Het systeem van inbreuken en sancties moet het “ne bis in idem”-beginsel volledig 
eerbiedigen.

Amendement 898
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt onder "ernstige 
inbreuk" verstaan elke ernstige inbreuk 
die in lid 2 wordt vermeld, of uit hoofde 
van lid 3 als ernstig wordt beschouwd.

1. Voor de toepassing van deze 
verordening worden de in lid 3 genoemde 
activiteiten afhankelijk van de zwaarte 
van de betreffende inbreuk beschouwd als 
ernstige inbreuken op het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. en

Motivering

De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van 
de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking komen met betrekking tot de inbreuk op 
nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 899
Søren Gade
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ook inbreuken op nationale 
maatregelen die nodig worden geacht 
voor de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en 
nationale maatregelen die identiek zijn 
aan Uniemaatregelen maar verder gaan 
dan de Uniemaatregelen, worden 
afhankelijk van de zwaarte van de 
betreffende inbreuk als ernstig 
beschouwd.

Or. en

Motivering

De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van 
de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking komen met betrekking tot de inbreuk op 
nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 900
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De zwaarte van de betreffende 
inbreuk, ofwel de vraag of de inbreuk als 
ernstig moet worden beschouwd, wordt 
bepaald door de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat op grond van criteria als de 
aard van de schade, de waarde ervan, de 
omvang van de inbreuk of de herhaling 
ervan.

Or. en
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Motivering

De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van 
de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking komen met betrekking tot de inbreuk op 
nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 901
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De volgende activiteiten vormen 
ernstige inbreuken:

2. Lijst van inbreuken die als ernstig 
kunnen worden beschouwd:

Or. en

Motivering

De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van 
de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking komen met betrekking tot de inbreuk op 
nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 902
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het bemoeilijken van de 
werkzaamheden van functionarissen of 
waarnemers tijdens de uitvoering van hun 
taken; of

(d) het bemoeilijken van de 
werkzaamheden van functionarissen of 
waarnemers tijdens de uitvoering van hun 
taken, behoudens overmacht zoals 
situaties waarin de veiligheid van de 
bemanning in gevaar komt; of
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Or. it

Amendement 903
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het bemoeilijken van de 
werkzaamheden van functionarissen of 
waarnemers tijdens de uitvoering van hun 
taken; of

(d) het ernstig en opzettelijk 
bemoeilijken van de werkzaamheden van 
functionarissen of waarnemers teneinde de 
uitvoering van hun taken onmogelijk te 
maken; of

Or. es

Amendement 904
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het afsnijden van haaienvinnen 
aan boord van vaartuigen in strijd met 
Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de 
Raad of het losmaken van scharen van 
krabben overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/1241; of

Or. en

Amendement 905
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het betrokken zijn bij de exploitatie, 
het beheer of de eigendom van, of het in 
dienst zijn genomen op vissersvaartuigen 
die IOO-visserij bedrijven zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1005/2008 van de Raad, in het bijzonder 
die welke op de EU-lijst van IOO-
vaartuigen of op een dergelijke lijst van 
een regionale visserijorganisatie, zoals 
bedoeld in de artikelen 29 en 30 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad, staan, of diensten verlenen aan 
marktdeelnemers die verbonden zijn met 
een vaartuig dat IOO-visserij bedrijft; of

(h) het betrokken zijn bij de exploitatie, 
het beheer of de eigendom van, of het in 
dienst zijn genomen op vissersvaartuigen 
die IOO-visserij bedrijven zoals 
omschreven in Verordening (EG) 
nr. 1005/2008 van de Raad, in het 
bijzonder die welke op de EU-lijst van 
IOO-vaartuigen of op een dergelijke lijst 
van een regionale visserijorganisatie, zoals 
bedoeld in de artikelen 29 en 30 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad, staan, of diensten verlenen aan 
marktdeelnemers die verbonden zijn met 
een vaartuig dat IOO-visserij bedrijft, of 
het profiteren van, ondersteunen of 
bedrijven van IOO-visserij, onder meer in 
de hoedanigheid van exploitant, 
daadwerkelijke begunstigde, eigenaar, 
logistieke dienstverlener of andere 
dienstverlener, met inbegrip van 
verzekeraars en andere financiële 
dienstverleners; of

Or. en

Motivering

De lijst van marktdeelnemers die diensten verrichten voor IOO-vaartuigen moet nader 
worden gespecificeerd. Met name verzekeraars moeten uitdrukkelijk worden opgenomen in de 
lijst nu in recente gevallen is gebleken dat vaartuigen die op de EU-lijst van IOO-vaartuigen 
staan, toch nog worden verzekerd door verzekeraars in de EU. Dit is in lijn met de 
benadering van de regionale organisaties voor visserijbeheer, waaronder de GFCM, het 
CCAMLR en de Siofa.

Amendement 906
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69



PE650.705v01-00 134/181 AM\1204725NL.docx

NL

Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het betrokken zijn bij de exploitatie, 
het beheer of de eigendom van, of het in 
dienst zijn genomen op vissersvaartuigen 
die IOO-visserij bedrijven zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1005/2008 van de Raad, in het bijzonder 
die welke op de EU-lijst van IOO-
vaartuigen of op een dergelijke lijst van 
een regionale visserijorganisatie, zoals 
bedoeld in de artikelen 29 en 30 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad, staan, of diensten verlenen aan 
marktdeelnemers die verbonden zijn met 
een vaartuig dat IOO-visserij bedrijft; of

(h) het betrokken zijn bij de exploitatie, 
het beheer of de eigendom van, of het in 
dienst zijn genomen op vissersvaartuigen 
die IOO-visserij bedrijven zoals 
omschreven in Verordening (EG) 
nr. 1005/2008 van de Raad, in het 
bijzonder die welke op de EU-lijst van 
IOO-vaartuigen of op een dergelijke lijst 
van een regionale visserijorganisatie, zoals 
bedoeld in de artikelen 29 en 30 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad, staan, of het profiteren van, 
ondersteunen of bedrijven van IOO-
visserij, onder meer in de hoedanigheid 
van exploitant, daadwerkelijke 
begunstigde, eigenaar, logistieke 
dienstverlener of andere dienstverlener 
die verzekeringsgerelateerde of financiële 
diensten verleent; of

Or. en

Motivering

De lijst van marktdeelnemers die diensten verrichten voor IOO-vaartuigen moet nader 
worden gespecificeerd. Met name verzekeraars moeten uitdrukkelijk worden opgenomen in de 
lijst nu in recente gevallen is gebleken dat vaartuigen die op de EU-lijst van IOO-vaartuigen 
staan, toch nog worden verzekerd door verzekeraars in de EU.

Amendement 907
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het vissen in een beperkt of 
gesloten gebied, of een herstelgebied voor 
een visbestand, of tijdens een gesloten 

(i) het vissen in een beperkt of 
gesloten gebied, of een herstelgebied voor 
een visbestand, of tijdens een gesloten 
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seizoen, of zonder quotum, of na volledige 
benutting van het quotum of onder een 
gestelde dieptegrens; of

seizoen, of zonder quotum, of na volledige 
benutting van het quotum of onder een 
gestelde dieptegrens, met inbegrip van 
beperkte of gesloten gebieden om 
kwetsbare soorten en kwetsbare habitats 
te beschermen uit hoofde van 
Richtlijn 2009/147/EG van het Parlement 
en de Raad, Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad; of

Or. en

Amendement 908
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het vissen in een beperkt of 
gesloten gebied, of een herstelgebied voor 
een visbestand, of tijdens een gesloten 
seizoen, of zonder quotum, of na volledige 
benutting van het quotum of onder een 
gestelde dieptegrens; of

(i) het vissen in een beperkt of 
gesloten gebied, of een herstelgebied voor 
een visbestand, of tijdens een gesloten 
seizoen, of zonder quotum, of na volledige 
benutting van het quotum of onder een 
gestelde dieptegrens of afstand tot de kust; 
of

Or. es

Amendement 909
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het vissen in een beperkt of 
gesloten gebied, of een herstelgebied voor 
een visbestand, of tijdens een gesloten 

(i) het vissen in een beperkt of 
gesloten gebied, of een herstelgebied voor 
een visbestand, of tijdens een gesloten 
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seizoen, of zonder quotum, of na volledige 
benutting van het quotum of onder een 
gestelde dieptegrens; of

seizoen, of zonder quotum, of na volledige 
benutting van het quotum of onder een 
gestelde dieptegrens of afstand tot de kust; 
of

Or. en

Amendement 910
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het opzettelijk vangen (ook als 
bijvangst) van kwetsbare soorten die 
beschermd zijn krachtens de 
Uniewetgeving, met name krachtens 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad;

Or. en

Amendement 911
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) het afsnijden van haaienvinnen 
aan boord van vaartuigen in strijd met 
Verordening (EU) nr. 605/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad, of het 
losmaken van scharen van krabben 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/1241; of
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Or. en

Amendement 912
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het bedrijven van gerichte visserij 
op, of aan boord houden, overladen, 
overbrengen of aanlanden van soorten 
waarvoor een moratorium, gesloten seizoen 
of visverbod geldt; of

(j) het verrichten van 
visserijactiviteiten die zijn gericht op 
soorten waarvoor een moratorium, gesloten 
seizoen of visverbod geldt of het aan 
boord houden, overladen, overbrengen of 
aanlanden van deze soorten; of

Or. es

Motivering

“Bedrijven van gerichte visserij” is een zeer brede term; dit schendt het beginsel dat 
inbreuken specifiek moeten zijn.

Amendement 913
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) het bedrijven van gerichte visserij 
op kwetsbare soorten die beschermd zijn 
krachtens de Uniewetgeving, met name 
krachtens Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad; of

Or. en
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Amendement 914
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) het niet nakomen van technische 
maatregelen en andere voorzieningen ter 
vermindering van de bijvangsten van 
jonge vissen en beschermde soorten;

Or. fr

Amendement 915
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) het aanpassen van een motor of 
apparatuur voor permanente controle van 
het motorvermogen met als doel het 
vermogen van het vaartuig op te voeren tot 
boven het op het motorcertificaat vermelde 
maximaal continu vermogen.

(q) voor vaartuigen die op bestanden 
vissen die onder een 
visserijinspanningsregeling vallen: het 
aanpassen van een motor of apparatuur 
voor permanente controle van het 
motorvermogen met als doel het vermogen 
van het vaartuig op te voeren tot boven het 
op het motorcertificaat vermelde maximaal 
continu vermogen.

Or. es

Amendement 916
Rosa D'Amato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) het aanpassen van een motor of 
apparatuur voor permanente controle van 
het motorvermogen met als doel het 
vermogen van het vaartuig op te voeren tot 
boven het op het motorcertificaat vermelde 
maximaal continu vermogen.

(q) het aanpassen van een motor met 
als doel het vermogen van het vaartuig op 
te voeren tot boven het op het 
motorcertificaat vermelde maximaal 
continu vermogen;

Or. it

Amendement 917
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) het aanpassen van een motor of 
apparatuur voor permanente controle van 
het motorvermogen met als doel het 
vermogen van het vaartuig op te voeren tot 
boven het op het motorcertificaat vermelde 
maximaal continu vermogen.

(q) het aanpassen van een motor of 
apparatuur voor permanente controle van 
het motorvermogen met als doel het 
vermogen van het vaartuig op te voeren tot 
boven het op het motorcertificaat vermelde 
maximaal continu vermogen; of

Or. en

Motivering

De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van 
de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking komen met betrekking tot de inbreuk op 
nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 918
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q bis) het begaan van twee of meerdere 
van de in lid 3 genoemde inbreuken die 
tezamen een ernstige schending van de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid vormen.

Or. en

Amendement 919
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q bis) het verkopen van vangsten 
afkomstig van recreatievisserijactiviteiten;

Or. it

Amendement 920
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 2 – letter q ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q ter) het niet naleven van de 
verplichtingen om incidentele vangsten 
van kwetsbare soorten zoals bedoeld in 
artikel 11 van Verordening (EU) 
2019/1241, zo veel mogelijk te beperken.
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Or. it

Amendement 921
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende activiteiten vormen, 
naargelang van de ernst van de betrokken 
inbreuk, welke wordt beoordeeld door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat, op 
grond van een of meer van de 
overeenkomstig bijlage IV vastgelegde 
alternatieve criteria ook ernstige 
inbreuken:

3. [De lijst uit lid 3 wordt opgenomen 
onder lid 2. Deze eerste tekst van lid 3 
wordt geschrapt en de letters a) tot en met 
i) worden toegevoegd aan de lijst onder 
lid 2]

Or. en

Motivering

De lijst uit lid 3 is opgenomen onder lid 2. De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden 
beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking 
komen met betrekking tot de inbreuk op nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 922
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niet nakomen van 
verplichtingen met betrekking tot het 
gebruik van vistuig, zoals vastgelegd in de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid; of

Schrappen
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Or. es

Motivering

De brede woordkeuze schendt het beginsel dat inbreuken specifiek moeten zijn.

Amendement 923
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niet nakomen van 
verplichtingen met betrekking tot het 
gebruik van vistuig, zoals vastgelegd in de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid; of

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze activiteit die als een ernstige inbreuk wordt aangemerkt, is te vaag en moet derhalve 
worden geschrapt.

Amendement 924
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niet nakomen van 
verplichtingen met betrekking tot het 
gebruik van vistuig, zoals vastgelegd in de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid; of

(d) het niet nakomen van 
verplichtingen met betrekking tot het 
gebruik, de identificatie, het terughalen en 
de verwijdering van vistuig, zoals 
vastgelegd in de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid of het 
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niet nakomen van de verplichtingen met 
betrekking tot technische maatregelen en 
de bescherming van mariene ecosystemen, 
en met name de verplichting tot uitvoering 
van maatregelen ter beperking van de 
bijvangsten van kwetsbare soorten; of

Or. en

Motivering

Momenteel wordt het feit dat een exploitant zijn verplichtingen uit hoofde van de verordening 
inzake technische maatregelen niet nakomt, met name wanneer deze betrekking hebben op de 
uitvoering van maatregelen ter beperking van de bijvangsten van kwetsbare soorten, niet 
beschouwd als een ernstige inbreuk op de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Dit moet worden gecorrigeerd, aangezien de regels met betrekking tot technische 
maatregelen deel uitmaken van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Amendement 925
Manuel Bompard, João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niet nakomen van 
verplichtingen met betrekking tot het 
gebruik van vistuig, zoals vastgelegd in de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid; of

(d) het niet nakomen van 
verplichtingen met betrekking tot het 
gebruik van vistuig of van verplichtingen 
met betrekking tot technische maatregelen 
en de bescherming van het mariene 
milieu, zoals vastgelegd in de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, en 
met name van verplichtingen met 
betrekking tot de uitvoering van 
maatregelen ter beperking van de 
bijvangsten van kwetsbare soorten; of

Or. fr

Motivering

De technische maatregelen vormen een integraal onderdeel van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en spelen een belangrijke rol, met name met betrekking tot de bescherming van 
kwetsbare soorten tegen te grote bijvangsten. Een aantal van deze regels wordt momenteel 
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niet naar behoren uitgevoerd. Daarom moet het niet nakomen van deze regels ook als een 
ernstige inbreuk worden aangemerkt in deze verordening.

Amendement 926
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het weigeren van een 
wetenschappelijke waarnemer aan boord 
van een vaartuig zonder voorafgaande 
goedkeuring van de lidstaat;

Or. en

Amendement 927
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het in strijd met de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in de 
handel brengen van visserijproducten in 
gevallen waarin deze activiteit uit hoofde 
van lid 2 van dit artikel niet als een ernstige 
inbreuk wordt beschouwd; of

(g) het in strijd met de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in de 
handel brengen van visserijproducten in 
gevallen waarin deze activiteit uit hoofde 
van andere punten onder lid 2 van dit 
artikel niet als een ernstige inbreuk wordt 
beschouwd; of

Or. en

Motivering

De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van 
de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
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wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking komen met betrekking tot de inbreuk op 
nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 928
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het in strijd met de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid 
verrichten van recreatievisserijactiviteiten 
of het verkopen van vangsten afkomstig 
van de recreatievisserij; of

(h) het in strijd met de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid 
verrichten van recreatievisserijactiviteiten; 
of

Or. it

Amendement 929
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) voor vaartuigen die niet op 
bestanden vissen die onder een 
visserijinspanningsregeling vallen: het 
aanpassen van een motor of apparatuur 
voor permanente controle van het 
motorvermogen met als doel het vermogen 
van het vaartuig op te voeren tot boven 
het op het motorcertificaat vermelde 
maximaal continu vermogen; of

Or. es
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Amendement 930
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie publiceert, 
voorafgaand aan de toepassing van de 
bepalingen betreffende de sancties, 
bindende richtsnoeren om ervoor te 
zorgen dat de ernst van inbreuken in de 
Unie op homogene wijze wordt vastgesteld 
en dat de verschillende toepasselijke 
sancties uniform worden uitgelegd. Deze 
richtsnoeren worden gepubliceerd op de 
webpagina van de Commissie en kunnen 
door iedereen worden geraadpleegd.

Or. es

Amendement 931
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen nadere regels 
vaststellen om te bepalen of onder lid 1 
genoemde inbreuken als ernstige 
inbreuken kunnen worden aangemerkt. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 119, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en
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Motivering

De vraag of een inbreuk als ernstig moet worden beschouwd, moet altijd afhankelijk zijn van 
de zwaarte van de betreffende inbreuk, hetgeen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
wordt bepaald. Voorts moet er verduidelijking komen met betrekking tot de inbreuk op 
nationale maatregelen zoals bedoeld in lid 1 bis.

Amendement 932
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 90 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Twee jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening stelt het bureau een 
verslag op over de toepassing van de 
richtsnoeren in de EU.

Or. es

Amendement 933
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
ervan wordt verdacht een ernstige inbreuk 
te hebben gepleegd, of op heterdaad is 
betrapt bij het plegen van een dergelijke 
inbreuk, of een rechtspersoon ervan wordt 
verdacht aansprakelijk te zijn voor een 
dergelijke inbreuk, nemen de lidstaten 
onverwijld in overeenstemming met hun 
nationale recht, naast de instelling van een 
onderzoek naar de inbreuk overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 85, relevante en 

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
op heterdaad is betrapt bij het plegen van 
een ernstige inbreuk, of een rechtspersoon 
aansprakelijk is voor een dergelijke 
inbreuk, nemen de lidstaten onverwijld in 
overeenstemming met hun nationale recht, 
naast de instelling van een onderzoek naar 
de inbreuk overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 85, relevante en onmiddellijke 
maatregelen, zoals:
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onmiddellijke maatregelen, zoals:

Or. it

Motivering

Enkel het feit dat men verdachte is, mag geen reden zijn om handhavingsmaatregelen op te 
leggen.

Amendement 934
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
 Artikel 91 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
ervan wordt verdacht een ernstige inbreuk 
te hebben gepleegd, of op heterdaad is 
betrapt bij het plegen van een dergelijke 
inbreuk, of een rechtspersoon ervan wordt 
verdacht aansprakelijk te zijn voor een 
dergelijke inbreuk, nemen de lidstaten 
onverwijld in overeenstemming met hun 
nationale recht, naast de instelling van een 
onderzoek naar de inbreuk overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 85, relevante en 
onmiddellijke maatregelen, zoals:

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
op heterdaad is betrapt bij het plegen van 
een ernstige inbreuk, of een rechtspersoon 
aansprakelijk is voor een dergelijke 
inbreuk, nemen de lidstaten onverwijld in 
overeenstemming met hun nationale recht, 
naast de instelling van een onderzoek naar 
de inbreuk overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 85, relevante en onmiddellijke 
maatregelen, zoals:

Or. it

Motivering

Enkel het feit dat men verdachte is, mag geen reden zijn om handhavingsmaatregelen op te 
leggen.

Amendement 935
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
ervan wordt verdacht een ernstige inbreuk 
te hebben gepleegd, of op heterdaad is 
betrapt bij het plegen van een dergelijke 
inbreuk, of een rechtspersoon ervan wordt 
verdacht aansprakelijk te zijn voor een 
dergelijke inbreuk, nemen de lidstaten 
onverwijld in overeenstemming met hun 
nationale recht, naast de instelling van een 
onderzoek naar de inbreuk overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 85, relevante en 
onmiddellijke maatregelen, zoals:

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
op heterdaad is betrapt bij het plegen van 
een ernstige inbreuk, of er een gegrond 
vermoeden is dat de persoon deze inbreuk 
heeft gepleegd, of een rechtspersoon ervan 
wordt verdacht aansprakelijk te zijn voor 
een dergelijke inbreuk, nemen de lidstaten 
onverwijld in overeenstemming met hun 
nationale recht, naast de instelling van een 
onderzoek naar de inbreuk overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 85, relevante en 
onmiddellijke maatregelen, zoals:

Or. es

Amendement 936
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
ervan wordt verdacht een ernstige inbreuk 
te hebben gepleegd, of op heterdaad is 
betrapt bij het plegen van een dergelijke 
inbreuk, of een rechtspersoon ervan wordt 
verdacht aansprakelijk te zijn voor een 
dergelijke inbreuk, nemen de lidstaten 
onverwijld in overeenstemming met hun 
nationale recht, naast de instelling van een 
onderzoek naar de inbreuk overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 85, relevante en 
onmiddellijke maatregelen, zoals:

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
op heterdaad is betrapt bij het plegen van 
een ernstige inbreuk of er ernstige 
aanwijzingen zijn dat een natuurlijke 
persoon een ernstige inbreuk heeft 
gepleegd, of een rechtspersoon 
aansprakelijk is voor een dergelijke 
inbreuk, nemen de lidstaten onverwijld in 
overeenstemming met hun nationale recht, 
naast de instelling van een onderzoek naar 
de inbreuk overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 85, relevante en onmiddellijke 
maatregelen, zoals:

Or. it
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Amendement 937
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
ervan wordt verdacht een ernstige inbreuk 
te hebben gepleegd, of op heterdaad is 
betrapt bij het plegen van een dergelijke 
inbreuk, of een rechtspersoon ervan wordt 
verdacht aansprakelijk te zijn voor een 
dergelijke inbreuk, nemen de lidstaten 
onverwijld in overeenstemming met hun 
nationale recht, naast de instelling van een 
onderzoek naar de inbreuk overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 85, relevante en 
onmiddellijke maatregelen, zoals:

1. Wanneer een natuurlijke persoon 
op heterdaad is betrapt bij het plegen van 
een ernstige inbreuk, of er een procedure 
tegen hem of haar loopt, of een 
rechtspersoon ervan wordt verdacht 
aansprakelijk te zijn voor een dergelijke 
inbreuk, nemen de lidstaten onverwijld in 
overeenstemming met hun nationale recht, 
naast de instelling van een onderzoek naar 
de inbreuk overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 85, relevante en onmiddellijke 
maatregelen, zoals:

Or. es

Amendement 938
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bedrijfsactiviteiten tijdelijk 
stopzetten.

Schrappen

Or. es

Amendement 939
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bedrijfsactiviteiten tijdelijk 
stopzetten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het tijdelijk stopzetten van bedrijfsactiviteiten (die niet per definitie in verband staan met 
visserijactiviteiten) is een te strenge maatregel.

Amendement 940
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bedrijfsactiviteiten tijdelijk 
stopzetten.

(i) de bedrijfsactiviteiten die 
rechtstreeks verband houden met het bij 
de inbreuk betrokken vissersvaartuig 
tijdelijk stopzetten.

Or. es

Amendement 941
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bedrijfsactiviteiten tijdelijk 
stopzetten.

(i) de bedrijfsactiviteiten die met 
visserij verband houden, tijdelijk 
stopzetten.
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Or. it

Amendement 942
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde onmiddellijke 
handhavingsmaatregelen zijn van dien 
aard dat voortzetting van de 
geconstateerde betrokken ernstige inbreuk 
wordt voorkomen, alle nodige maatregelen 
worden genomen voor een veilige 
bewaring van het bewijsmateriaal 
betreffende die vermoedelijke inbreuk en 
het de bevoegde autoriteiten mogelijk 
wordt gemaakt het onderzoek ernaar te 
voltooien.

2. De in lid 1 bedoelde onmiddellijke 
handhavingsmaatregelen worden 
uitdrukkelijk opgelegd teneinde:

(a) voortzetting van de geconstateerde 
betrokken ernstige inbreuk te voorkomen;
(b) alle nodige maatregelen te nemen 
voor een veilige bewaring van het 
bewijsmateriaal betreffende die 
vermoedelijke inbreuk;
(c) het de bevoegde autoriteiten 
mogelijk te maken het onderzoek ernaar te 
voltooien.

Or. it

Amendement 943
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde onmiddellijke 
handhavingsmaatregelen zijn van dien aard 
dat voortzetting van de geconstateerde 
betrokken ernstige inbreuk wordt 
voorkomen, alle nodige maatregelen 
worden genomen voor een veilige 
bewaring van het bewijsmateriaal 
betreffende die vermoedelijke inbreuk en 
het de bevoegde autoriteiten mogelijk 
wordt gemaakt het onderzoek ernaar te 
voltooien.

2. De in lid 1 bedoelde onmiddellijke 
handhavingsmaatregelen zijn van dien aard 
dat voortzetting van de geconstateerde 
betrokken ernstige inbreuk wordt 
voorkomen, elke bijkomende milieuschade 
wordt vermeden, alle nodige maatregelen 
worden genomen voor een veilige 
bewaring van het bewijsmateriaal 
betreffende die vermoedelijke inbreuk en 
het de bevoegde autoriteiten mogelijk 
wordt gemaakt het onderzoek ernaar te 
voltooien.

Or. en

Amendement 944
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere uit hoofde 
van deze verordening en nationaal recht 
toegepaste sancties leggen de lidstaten in 
geval van een vastgestelde ernstige inbreuk 
waarbij die inbreuk tot het verkrijgen van 
visserijproducten heeft geleid, boetes op 
met:

1. Onverminderd andere uit hoofde 
van deze verordening en nationaal recht 
toegepaste sancties leggen de lidstaten in 
geval van een vastgestelde ernstige inbreuk 
waarbij die inbreuk tot het verkrijgen van 
visserijproducten heeft geleid, boetes op 
met een maximumbedrag van ten minste 
vijf keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen.

Or. en

Motivering

De minimumboetes moeten kunnen worden vastgesteld aan de hand van de nationale 
rechtsstelsels. Dit is mede van belang ter waarborging van de evenredigheid.
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Amendement 945
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere uit hoofde 
van deze verordening en nationaal recht 
toegepaste sancties leggen de lidstaten in 
geval van een vastgestelde ernstige inbreuk 
waarbij die inbreuk tot het verkrijgen van 
visserijproducten heeft geleid, boetes op 
met:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 946
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een minimumbedrag van ten minste 
drie keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

– een minimumbedrag van ten minste 
twee keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

Or. it

Amendement 947
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een minimumbedrag van ten minste 
drie keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

– een minimumbedrag van ten minste 
twee keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

Or. es

Amendement 948
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een minimumbedrag van ten minste 
drie keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

– een minimumbedrag van ten minste 
twee keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

Or. es

Amendement 949
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een minimumbedrag van ten minste 
drie keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

– een minimumbedrag van ten minste 
twee keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

Or. en



PE650.705v01-00 156/181 AM\1204725NL.docx

NL

Motivering

In sommige lidstaten bestraffen de nationale autoriteiten vissers ook uit hoofde van hun 
nationale regelgeving, zodat de eigenaar van een vaartuig twee keer wordt bestraft, of ook 
wordt bestraft voor door de kapitein begane inbreuken. Dit is een onaanvaardbare situatie.

Amendement 950
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Hoe dan ook kan slechts één 
lidstaat een procedure inleiden of 
geldboeten opleggen naar aanleiding van 
een bepaalde inbreuk.

Or. es

Amendement 951
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een minimumbedrag van ten 
minste vijf keer de waarde van de 
visserijproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen, en

Schrappen

Or. en

Motivering

De minimumboetes moeten kunnen worden vastgesteld aan de hand van de nationale 
rechtsstelsels. Dit is mede van belang ter waarborging van de evenredigheid.
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Amendement 952
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
bedragen worden berekend op basis van 
de waarde van de visserijproducten die 
overeenkomt met de ten tijde van de 
vaststelling van de inbreuk door het 
platform Waarnemingspost voor de EU-
markt voor visserij- en 
aquacultuurproducten (EUMOFA) 
aangegeven prijzen, indien beschikbaar. 
In gevallen waarin de EUMOFA-prijzen 
niet beschikbaar of niet relevant zijn, 
worden de nationale prijzen in 
veilinghallen of de prijzen die op de voor 
de betrokken soort en het betrokken 
visserijgebied relevante voornaamste 
internationale markten worden 
gehanteerd, toegepast waarbij de hoogste 
prijs de doorslag geeft.

Schrappen

Or. it

Amendement 953
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
bedragen worden berekend op basis van de 
waarde van de visserijproducten die 
overeenkomt met de ten tijde van de 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
bedragen worden berekend op basis van de 
waarde van de visserijproducten die 
overeenkomt met de nationale prijzen in 
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vaststelling van de inbreuk door het 
platform Waarnemingspost voor de EU-
markt voor visserij- en 
aquacultuurproducten (EUMOFA) 
aangegeven prijzen, indien beschikbaar. 
In gevallen waarin de EUMOFA-prijzen 
niet beschikbaar of niet relevant zijn, 
worden de nationale prijzen in 
veilinghallen of de prijzen die op de voor 
de betrokken soort en het betrokken 
visserijgebied relevante voornaamste 
internationale markten worden gehanteerd, 
toegepast waarbij de hoogste prijs de 
doorslag geeft.

veilinghallen of de prijzen die op de 
voornaamste internationale markten 
worden gehanteerd afhankelijk van de 
betrokken soort en het betrokken 
visserijgebied, waarbij de meest relevante 
prijzen de doorslag geven.

Or. it

Amendement 954
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de artikelen 89, 89 bis en 91 bis 
bedoelde sancties en de in artikel 91 
bedoelde maatregelen kunnen gepaard 
gaan met andere afschrikkende sancties of 
maatregelen, en met name:

In de meest ernstige gevallen of in geval 
van herhaalde ernstige inbreuken kunnen 
de in de artikelen 89, 89 bis en 91 bis 
bedoelde sancties en de in artikel 91 
bedoelde maatregelen gepaard gaan met 
andere afschrikkende sancties of 
maatregelen, en met name:

Or. it

Amendement 955
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) een tijdelijke of permanente 
ontzegging van toegang tot overheidssteun 
of -subsidies;

(7) een tijdelijke of permanente 
ontzegging van toegang tot overheidssteun 
of -subsidies uit het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij;

Or. es

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de begeleidende sanctie betrekking heeft op de ontvangst van 
subsidies uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en niet op alle vormen van 
overheidssteun.

Amendement 956
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) een tijdelijke of permanente 
ontzegging van toegang tot overheidssteun 
of -subsidies;

(7) een tijdelijke of permanente 
ontzegging van toegang tot iedere vorm 
van overheidssteun of -subsidies;

Or. en

Amendement 957
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) de tijdelijke schorsing van de 
economische activiteiten of de definitieve 

(10) de tijdelijke schorsing van de 
economische activiteiten met betrekking 
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stopzetting ervan; tot visserij of de definitieve stopzetting 
ervan;

Or. es

Amendement 958
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) de tijdelijke schorsing van de 
economische activiteiten of de definitieve 
stopzetting ervan;

(10) de tijdelijke schorsing van de 
economische activiteiten die met visserij 
verband houden, of de definitieve 
stopzetting ervan;

Or. it

Amendement 959
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) de tijdelijke schorsing van de 
economische activiteiten of de definitieve 
stopzetting ervan;

(10) de tijdelijke schorsing van de 
economische visserijactiviteiten of de 
definitieve stopzetting ervan;

Or. es

Amendement 960
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) de tijdelijke installatie van 
apparatuur voor continue registratie, 
zoals televisiesystemen met een gesloten 
circuit (CCTV), aan boord van die 
vissersvaartuigen die twee of meer 
ernstige inbreuken hebben gepleegd op de 
in artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 vastgestelde 
aanlandingsverplichting.

Or. it

Amendement 961
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) het gebruik van gesloten 
televisiecircuitsystemen (CCTV) die 
continu opnemen en over gegevensopslag 
beschikken, bij vermeende ernstige 
inbreuken op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid inzake 
de aanlandingsverplichting.

Or. es

Amendement 962
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) de tijdelijke installatie van 
gesloten televisiecircuitsystemen (CCTV) 
die continu opnemen.

Or. es

Amendement 963
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 91 ter – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) de tijdelijke installatie van 
televisiesystemen met gesloten circuit 
(CCTV) die continu opnemen;

Or. en

Amendement 964
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het toevoegen van nieuwe bepalingen aan het bestaande puntensysteem zal het systeem alleen 
maar gecompliceerder en minder transparant maken. Het is beter de bestaande bepalingen te 
handhaven.
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Amendement 965
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten passen op de in artikel 
90 bedoelde inbreuken, behalve op de in 
lid 1, punten k) en p), en lid 2, punten g) en 
h), van dit artikel bedoelde ernstige 
inbreuken, een puntensysteem toe.

1. De lidstaten passen op de in artikel 
90 bedoelde inbreuken, behalve op de in 
lid 2, punten k) en p), en lid 3, punten g) en 
h), van dit artikel bedoelde ernstige 
inbreuken, een puntensysteem toe.

Or. es

Motivering

Correctie van een fout in het voorstel van de Commissie.

Amendement 966
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een natuurlijke persoon 
een ernstige inbreuk heeft begaan of een 
rechtspersoon aansprakelijk wordt geacht 
voor een dergelijke inbreuk, wordt een op 
basis van bijlage III berekend aantal punten 
gegeven aan de houder van de 
visvergunning voor het betrokken 
vissersvaartuig.

2. Wanneer een natuurlijke persoon 
een ernstige inbreuk heeft begaan of een 
rechtspersoon aansprakelijk wordt geacht 
voor een dergelijke inbreuk, wordt een op 
basis van bijlage III berekend aantal punten 
gegeven aan de houder van de 
visvergunning voor het betrokken 
vissersvaartuig. De toegekende punten 
worden opgenomen in de visvergunning 
voor het betrokken vissersvaartuig, alsook 
de datum van toekenning en de datum van 
schrapping van de toegekende punten.
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Or. en

Amendement 967
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Hoewel de punten op naam van de 
vergunninghouder die het vissersvaartuig 
verkocht, blijven staan, worden er ook 
punten gegeven aan nieuwe houders van 
de visvergunning voor het betrokken 
vissersvaartuig, indien het vaartuig na de 
datum van de inbreuk wordt verkocht, 
overgedragen of anderszins van eigenaar 
verandert.

Schrappen

Or. it

Amendement 968
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Hoewel de punten op naam van de 
vergunninghouder die het vissersvaartuig 
verkocht, blijven staan, worden er ook 
punten gegeven aan nieuwe houders van 
de visvergunning voor het betrokken 
vissersvaartuig, indien het vaartuig na de 
datum van de inbreuk wordt verkocht, 
overgedragen of anderszins van eigenaar 
verandert.

Schrappen

Or. it
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Motivering

De aansprakelijkheid voor de punten is persoonlijk van aard, omdat zij worden toegekend 
aan de reder en de kapitein van het vaartuig. Deze bepaling beïnvloedt echter de 
marktwerking omdat zij de waarde van het vaartuig doet dalen.

Amendement 969
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Hoewel de punten op naam van de 
vergunninghouder die het vissersvaartuig 
verkocht, blijven staan, worden er ook 
punten gegeven aan nieuwe houders van 
de visvergunning voor het betrokken 
vissersvaartuig, indien het vaartuig na de 
datum van de inbreuk wordt verkocht, 
overgedragen of anderszins van eigenaar 
verandert.

3. De punten blijven op naam van de 
houder van de visvergunning voor het 
betrokken vissersvaartuig staan indien het 
vaartuig na de datum van de inbreuk wordt 
verkocht, overgedragen of anderszins van 
eigenaar verandert, tenzij de vorige 
vergunninghouder beslissende invloed 
uitoefent op de nieuwe 
vergunninghouder. In dit laatste geval 
worden de punten ook op de naam van de 
nieuwe vergunninghouder gezet.

Or. es

Motivering

Het is niet eerlijk punten die verband houden met een inbreuk die door een andere persoon is 
gepleegd op iemands naam te zetten, tenzij er sprake is van een verhouding tussen de partijen 
die duidt op fraude. De uitdrukking “beslissende invloed” wordt gebruikt omdat dit een 
veelgebruikte term is in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement 970
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Hoewel de punten op naam van de 
vergunninghouder die het vissersvaartuig 
verkocht, blijven staan, worden er ook 
punten gegeven aan nieuwe houders van 
de visvergunning voor het betrokken 
vissersvaartuig, indien het vaartuig na de 
datum van de inbreuk wordt verkocht, 
overgedragen of anderszins van eigenaar 
verandert.

3. Indien het vissersvaartuig na de 
datum van de inbreuk wordt verkocht, 
overgedragen of anderszins van eigenaar 
verandert, blijven de punten op naam 
staan van de vergunninghouder die de 
inbreuk heeft gepleegd, en worden zij in 
geen geval aan de nieuwe eigenaar van 
het betrokken vissersvaartuig gegeven.

Or. it

Motivering

Met name de reder en de kapitein zijn persoonlijk aansprakelijk voor de inbreuken. Daarom 
is een bepaling die de marktwerking beïnvloedt door de marktwaarde van het vaartuig te 
verminderen, onbegrijpelijk. De afschrikkende werking tegen de gedragingen mag in geen 
geval resulteren in een lagere economische waarde van de goederen.

Amendement 971
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten voeren ook een 
puntensysteem in op basis waarvan aan de 
kapitein van een vaartuig hetzelfde aantal 
punten wordt gegeven als de houder van de 
visvergunning, nadat aan boord van het 
vaartuig onder zijn gezag een ernstige 
inbreuk is gepleegd.

4. De lidstaten voeren ook een 
puntensysteem in op basis waarvan aan de 
kapitein van een vaartuig hetzelfde aantal 
punten wordt gegeven als de houder van de 
visvergunning, nadat aan boord van het 
vaartuig onder zijn gezag een ernstige 
inbreuk is gepleegd. De aan de kapitein 
van het vaartuig toegekende punten 
worden opgenomen in het officiële 
certificeringsdocument, alsook de datum 
van toekenning en de datum van 
schrapping van de toegekende punten.

Or. en
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Amendement 972
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer het totale aantal punten 
gelijk is aan of meer bedraagt dan 18 
punten, wordt de visvergunning en/of het 
recht om het gezag te voeren over een 
vissersvaartuig automatisch geschorst voor 
een periode van ten minste twee maanden. 
Die periode bedraagt vier maanden indien 
de schorsing voor de tweede keer 
plaatsvindt en het aantal punten gelijk is 
aan of meer bedraagt dan 36 punten, acht 
maanden indien de schorsing voor de derde 
keer plaatsvindt en het aantal punten gelijk 
is aan of meer bedraagt dan 54 punten, en 
één jaar indien de schorsing voor de vierde 
keer plaatsvindt en het aantal punten gelijk 
is aan of meer bedraagt dan 72 punten. 
Indien de schorsing voor de vijfde keer 
plaatsvindt en het aantal punten gelijk is 
aan of meer bedraagt dan 90 punten, wordt 
de visvergunning definitief ingetrokken en 
mag het vissersvaartuig niet meer gebruikt 
worden voor het commercieel exploiteren 
van biologische rijkdommen van de zee.

6. Wanneer het totale aantal punten 
gelijk is aan of meer bedraagt dan 
18 punten, wordt de visvergunning en/of 
het recht om het gezag te voeren over een 
vissersvaartuig automatisch geschorst voor 
een periode van ten minste twee maanden. 
Die periode bedraagt vier maanden indien 
de schorsing voor de tweede keer 
plaatsvindt of het aantal punten gelijk is 
aan of meer bedraagt dan 36 punten, acht 
maanden indien de schorsing voor de derde 
keer plaatsvindt of het aantal punten gelijk 
is aan of meer bedraagt dan 54 punten, en 
één jaar indien de schorsing voor de vierde 
keer plaatsvindt of het aantal punten gelijk 
is aan of meer bedraagt dan 72 punten. 
Indien de schorsing voor de vijfde keer 
plaatsvindt of het aantal punten gelijk is 
aan of meer bedraagt dan 90 punten, wordt 
de visvergunning definitief ingetrokken en 
mag het vissersvaartuig niet meer gebruikt 
worden voor het commercieel exploiteren 
van biologische rijkdommen van de zee.

Or. en

Amendement 973
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Indien de houder van de 
visvergunning of de kapitein gedurende 
een termijn van minstens vijf 
opeenvolgende kalenderjaren vanaf 1 
januari van het jaar van inwerkingtreding 
van deze verordening geen ernstige 
inbreuken pleegt, krijgt hij twee 
bonuspunten in de nationale ranglijsten 
van het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 508/2014, zoals 
gewijzigd.

Or. it

Motivering

Er moet worden voorzien in bonuspunten voor marktdeelnemers die de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid naleven. De verordening inzake visserijcontroles moet niet 
alleen inbreuken bestraffen, maar ook aanzetten tot goed gedrag.

Amendement 974
Rosanna Conte

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Om bedrijfsexploitanten aan te 
zetten tot goed gedrag, moet aan de 
houder van een visvergunning die 
gedurende een termijn van minstens drie 
opeenvolgende jaren vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
geen inbreuken pleegt, twee bonuspunten 
worden gegeven in de nationale 
ranglijsten van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 508/2014, zoals 
gewijzigd.
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Or. it

Motivering

Marktdeelnemers die goed gedrag vertonen en blijk geven van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, moeten worden gestimuleerd met een beloningssysteem.

Amendement 975
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien een houder van een 
visvergunning of de kapitein binnen drie 
jaar vanaf de datum van het plegen van de 
laatste ernstige inbreuk geen nieuwe 
ernstige inbreuk begaat, worden alle 
punten geschrapt.

8. Drie jaar na de datum van het 
plegen van een ernstige inbreuk, worden 
alle punten die als gevolg van die inbreuk 
zijn toegekend, geschrapt.

Or. en

Motivering

Het voorstel om de punten voor een ernstige inbreuk pas na drie jaar te schrappen op 
voorwaarde dat er geen nieuwe ernstige inbreuken zijn gepleegd, is bijzonder beperkend. De 
punten die als gevolg van een ernstige inbreuk worden toegekend, moeten na drie jaar 
vervallen, ongeacht het plaatsvinden van andere ernstige inbreuken.

Amendement 976
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien een houder van een 
visvergunning of de kapitein binnen drie 
jaar vanaf de datum van het plegen van de 

8. Indien een houder van een 
visvergunning of de kapitein binnen drie 
jaar vanaf de datum van het besluit tot 
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laatste ernstige inbreuk geen nieuwe 
ernstige inbreuk begaat, worden alle 
punten geschrapt.

toekenning van punten in verband met de 
laatste ernstige inbreuk geen nieuwe 
ernstige inbreuk begaat, worden alle 
punten geschrapt.

Or. en

Amendement 977
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien een houder van een 
visvergunning of de kapitein binnen drie 
jaar vanaf de datum van het plegen van de 
laatste ernstige inbreuk geen nieuwe 
ernstige inbreuk begaat, worden alle 
punten geschrapt.

8. Drie jaar na de datum van het 
plegen van een ernstige inbreuk, worden 
alle punten die als gevolg van die inbreuk 
zijn toegewezen, geschrapt.

Or. es

Amendement 978
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien een houder van een 
visvergunning of de kapitein binnen drie 
jaar vanaf de datum van het plegen van de 
laatste ernstige inbreuk geen nieuwe 
ernstige inbreuk begaat, worden alle 
punten geschrapt.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 979
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Indien de houder van de 
visvergunning gedurende een termijn van 
minstens vijf opeenvolgende 
kalenderjaren vanaf 1 januari van het 
jaar van inwerkingtreding van deze 
verordening geen ernstige inbreuken 
heeft gepleegd, krijgt hij twee 
bonuspunten in de nationale ranglijsten 
van het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 508/2014, zoals 
gewijzigd.

Or. it

Amendement 980
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) het wijzigen van het aantal punten 
dat aanleiding geeft tot een schorsing of 
definitieve intrekking van een 
visvergunning of het recht om als kapitein 
het gezag te voeren over een 
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vissersvaartuig;
(b) de follow-up na een schorsing of 
definitieve intrekking van een 
visvergunning of het recht om als kapitein 
visserijactiviteiten te verrichten;
(c) maatregelen die moeten worden 
genomen in geval van illegale 
visserijactiviteiten tijdens een 
schorsingsperiode of na de definitieve 
intrekking van een visvergunning of het 
recht om als kapitein visserijactiviteiten te 
verrichten;
(d) voorwaarden die de schrapping 
van punten rechtvaardigen;
(e) de registratie van kapiteins die 
gemachtigd zijn om visserijactiviteiten te 
verrichten.

Or. it

Amendement 981
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) het wijzigen van het aantal punten 
dat aanleiding geeft tot een schorsing of 
definitieve intrekking van een 
visvergunning of het recht om als kapitein 
het gezag te voeren over een 
vissersvaartuig;
(b) de follow-up na een schorsing of 
definitieve intrekking van een 
visvergunning of het recht om als kapitein 
visserijactiviteiten te verrichten;



AM\1204725NL.docx 173/181 PE650.705v01-00

NL

(c) maatregelen die moeten worden 
genomen in geval van illegale 
visserijactiviteiten tijdens een 
schorsingsperiode of na de definitieve 
intrekking van een visvergunning of het 
recht om als kapitein visserijactiviteiten te 
verrichten;
(d) voorwaarden die de schrapping 
van punten rechtvaardigen;
(e) de registratie van kapiteins die 
gemachtigd zijn om visserijactiviteiten te 
verrichten.

Or. fr

Amendement 982
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 13 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het wijzigen van het aantal punten 
dat aanleiding geeft tot een schorsing of 
definitieve intrekking van een 
visvergunning of het recht om als kapitein 
het gezag te voeren over een 
vissersvaartuig;

Schrappen

Or. it

Amendement 983
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 13 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het wijzigen van het aantal punten 
dat aanleiding geeft tot een schorsing of 
definitieve intrekking van een 
visvergunning of het recht om als kapitein 
het gezag te voeren over een 
vissersvaartuig;

Schrappen

Or. en

Amendement 984
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 13 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het wijzigen van het aantal punten 
dat aanleiding geeft tot een schorsing of 
definitieve intrekking van een 
visvergunning of het recht om als kapitein 
het gezag te voeren over een 
vissersvaartuig;

Schrappen

Or. es

Motivering

Op grond van het beginsel van democratie en het legaliteitsbeginsel kan deze kwestie niet 
worden onttrokken aan de bevoegdheid van de medewetgevers.

Amendement 985
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 – lid 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. De Commissie zal richtsnoeren 
publiceren om de lezing van de regels 
inzake inbreuken en sancties te 
verduidelijken teneinde de verschillen 
tussen de lidstaten bij de toepassing ervan 
te verminderen.

Or. es

Amendement 986
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 ter – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van een inbreuk stellen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat met 
rechtsbevoegdheid ter zake de 
vlaggenstaten, de staat waarvan de dader 
van de inbreuk het staatsburgerschap bezit 
of waarin die gevestigd is, of iedere andere 
staat die belang heeft bij de follow-up van 
de administratieve en andere relevante 
strafrechtelijke procedures dan wel van 
andere maatregelen die zijn genomen, 
onverwijld en in overeenstemming met hun 
nationale wettelijke procedures in kennis 
van iedere definitieve rechterlijke uitspraak 
in verband met een dergelijke inbreuk, 
evenals van het aantal overeenkomstig 
artikel 92 toegekende punten.

1. In geval van een inbreuk stellen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat met 
rechtsbevoegdheid ter zake de 
vlaggenstaten, de staat waarvan de dader 
van de inbreuk het staatsburgerschap bezit 
of waarin die gevestigd is, en iedere andere 
staat die belang heeft bij de follow-up van 
de administratieve en andere relevante 
strafrechtelijke procedures dan wel van 
andere maatregelen die zijn genomen, 
onverwijld en in overeenstemming met hun 
nationale wettelijke procedures in kennis 
van iedere definitieve rechterlijke uitspraak 
in verband met een dergelijke inbreuk, 
evenals van het aantal overeenkomstig 
artikel 92 toegekende punten.

Or. en

Amendement 987
Grace O'Sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 92 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij stellen tevens onverwijld de Europese 
Commissie in kennis van definitieve 
rechterlijke uitspraken in geval van 
ernstige inbreuken die in de wateren of 
havens van de Unie werden geconstateerd 
met betrekking tot vissersvaartuigen die de 
vlag van een derde land voeren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 988
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationaal register van inbreuken Nationaal en Europees register van 
inbreuken

Or. fr

Amendement 989
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten registreren alle door 
vaartuigen die hun vlag of die van een 

1. De lidstaten registreren alle door 
vaartuigen die hun vlag of die van een 
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derde land voeren, of door hun onderdanen 
begane inbreuken, hetzij vermoedelijk, 
hetzij bevestigd, op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in een 
nationaal register, met inbegrip van alle 
besluiten en opgelopen sancties en het 
aantal gegeven punten. Inbreuken van 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren of 
van hun onderdanen, ten aanzien waarvan 
vervolging is ingesteld in andere lidstaten, 
worden door de lidstaten eveneens 
opgenomen in hun nationale register voor 
inbreuken, na kennisgeving van de 
definitieve rechterlijke uitspraak door de 
lidstaat met rechtsbevoegdheid ter zake 
overeenkomstig artikel 92 ter.

derde land voeren, of door hun onderdanen 
begane inbreuken, hetzij vermoedelijk, 
hetzij bevestigd, op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in een 
nationaal register, met inbegrip van alle 
besluiten en opgelopen sancties en het 
aantal gegeven en geschrapte punten. 
Inbreuken van vissersvaartuigen die hun 
vlag voeren of van hun onderdanen, ten 
aanzien waarvan vervolging is ingesteld in 
andere lidstaten, worden door de lidstaten 
eveneens opgenomen in hun nationale 
register voor inbreuken, na kennisgeving 
van de definitieve rechterlijke uitspraak 
door de lidstaat met rechtsbevoegdheid ter 
zake overeenkomstig artikel 92 ter.

Or. it

Amendement 990
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten registreren alle door 
vaartuigen die hun vlag of die van een 
derde land voeren, of door hun onderdanen 
begane inbreuken, hetzij vermoedelijk, 
hetzij bevestigd, op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in een 
nationaal register, met inbegrip van alle 
besluiten en opgelopen sancties en het 
aantal gegeven punten. Inbreuken van 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren of 
van hun onderdanen, ten aanzien waarvan 
vervolging is ingesteld in andere lidstaten, 
worden door de lidstaten eveneens 
opgenomen in hun nationale register voor 
inbreuken, na kennisgeving van de 
definitieve rechterlijke uitspraak door de 
lidstaat met rechtsbevoegdheid ter zake 

1. De lidstaten registreren alle door 
vaartuigen die hun vlag of die van een 
derde land voeren, of door hun onderdanen 
begane en bevestigde inbreuken op de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid in een nationaal register, met 
inbegrip van alle besluiten en opgelopen 
sancties en het aantal gegeven punten. 
Inbreuken van vissersvaartuigen die hun 
vlag voeren of van hun onderdanen, ten 
aanzien waarvan vervolging is ingesteld in 
andere lidstaten, worden door de lidstaten 
eveneens opgenomen in hun nationale 
register voor inbreuken, na kennisgeving 
van de definitieve rechterlijke uitspraak 
door de lidstaat met rechtsbevoegdheid ter 
zake overeenkomstig artikel 92 ter.
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overeenkomstig artikel 92 ter.

Or. it

Amendement 991
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten registreren alle door 
vaartuigen die hun vlag of die van een 
derde land voeren, of door hun onderdanen 
begane inbreuken, hetzij vermoedelijk, 
hetzij bevestigd, op de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in een 
nationaal register, met inbegrip van alle 
besluiten en opgelopen sancties en het 
aantal gegeven punten. Inbreuken van 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren of 
van hun onderdanen, ten aanzien waarvan 
vervolging is ingesteld in andere lidstaten, 
worden door de lidstaten eveneens 
opgenomen in hun nationale register voor 
inbreuken, na kennisgeving van de 
definitieve rechterlijke uitspraak door de 
lidstaat met rechtsbevoegdheid ter zake 
overeenkomstig artikel 92 ter.

1. De lidstaten registreren alle door 
vaartuigen die hun vlag of die van een 
derde land voeren, of door hun onderdanen 
begane bevestigde inbreuken op de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid in 
een nationaal register, met inbegrip van 
alle besluiten en opgelopen sancties en het 
aantal gegeven punten. Inbreuken van 
vissersvaartuigen die hun vlag voeren of 
van hun onderdanen, ten aanzien waarvan 
vervolging is ingesteld in andere lidstaten, 
worden door de lidstaten eveneens 
opgenomen in hun nationale register voor 
inbreuken, na kennisgeving van de 
definitieve rechterlijke uitspraak door de 
lidstaat met rechtsbevoegdheid ter zake 
overeenkomstig artikel 92 ter.

Or. en

Motivering

Alleen bevestigde inbreuken worden in het nationaal register van inbreuken opgenomen.

Amendement 992
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er wordt een Europees register 
van inbreuken ingesteld voor het 
vastleggen van gegevens over 
geconstateerde inbreuken in de 
verschillende lidstaten.

Or. fr

Amendement 993
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het onderzoek naar een inbreuk 
op de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid kan een lidstaat de andere 
lidstaten verzoeken om de in hun nationale 
registers opgeslagen gegevens te 
verstrekken over de vissersvaartuigen en 
personen die ervan worden verdacht de 
betrokken inbreuk te hebben begaan of die 
op heterdaad zijn betrapt bij het begaan 
van de betrokken inbreuk.

2. Bij het onderzoek naar een inbreuk 
op de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid kan een lidstaat de andere 
lidstaten verzoeken om de in hun nationale 
registers opgeslagen gegevens te 
verstrekken over de vissersvaartuigen en 
personen die inbreuken hebben begaan.

Or. en

Amendement 994
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het onderzoek naar een inbreuk 
op de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid kan een lidstaat de andere 
lidstaten verzoeken om de in hun 
nationale registers opgeslagen gegevens te 
verstrekken over de vissersvaartuigen en 
personen die ervan worden verdacht de 
betrokken inbreuk te hebben begaan of die 
op heterdaad zijn betrapt bij het begaan van 
de betrokken inbreuk.

2. Bij het onderzoek naar een inbreuk 
op de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid kan een lidstaat in het 
Europees register van inbreuken de 
gegevens verifiëren die daarin zijn 
opgeslagen over de vissersvaartuigen en 
personen die ervan worden verdacht de 
betrokken inbreuk te hebben begaan of die 
op heterdaad zijn betrapt bij het begaan van 
de betrokken inbreuk.

Or. fr

Motivering

In een Europees register van inbreuken hebben de lidstaten rechtstreeks toegang tot de 
gegevens die zij nodig hebben om inbreuken op de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid te vervolgen.

Amendement 995
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat verzoekt om 
gegevens van een andere lidstaat in 
verband met een inbreuk, verstrekt deze 
laatste onverwijld de relevante gegevens 
over de bij de inbreuk betrokken 
vissersvaartuigen en natuurlijke personen 
of rechtspersonen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

In een Europees register van inbreuken hebben de lidstaten rechtstreeks toegang tot de 
gegevens die zij nodig hebben om inbreuken op het gemeenschappelijk visserijbeleid te 
vervolgen.
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