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Amendement 996
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 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gegevens in het nationaal 
register van inbreuken worden slechts zo 
lang opgeslagen als nodig is voor de 
toepassing van deze verordening, doch 
altijd gedurende minimaal vijf 
kalenderjaren, te rekenen vanaf het jaar dat 
volgt op dat waarin de informatie is 
opgeslagen.

4. De gegevens in het nationaal en 
Europees register van inbreuken worden 
slechts zo lang opgeslagen als nodig is 
voor de toepassing van deze verordening, 
doch altijd gedurende minimaal vijf 
kalenderjaren, te rekenen vanaf het jaar dat 
volgt op dat waarin de informatie is 
opgeslagen.

Or. fr

Amendement 997
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 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie wordt gemachtigd 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met het oog op de nadere invulling 
van de regels inzake de uitvoering van het 
Europees register van inbreuken.

Or. fr

Amendement 998
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 69
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gegevens in het nationaal register van 
inbreuken in geaggregeerde en anonieme 
vorm openbaar zijn.

Or. it

Amendement 999
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen jaarlijkse of meerjarige 
nationale controleprogramma’s op voor de 
inspecties en de controle op de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De lidstaten stellen jaarlijkse of meerjarige 
nationale controleprogramma’s op voor de 
inspecties, de controle en het toezicht op 
de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Or. en

Amendement 1000
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze nationale controleprogramma’s zijn 
risicogebaseerd en worden ten minste een 
keer per jaar bijgewerkt, waarbij dan met 
name rekening wordt gehouden met nieuw 
aangenomen instandhoudings- en 

Deze nationale controleprogramma’s zijn 
risicogebaseerd en worden ten minste een 
keer per jaar bijgewerkt, waarbij dan met 
name rekening wordt gehouden met nieuw 
aangenomen instandhoudings- en 
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controlemaatregelen. controlemaatregelen en de conclusies van 
het jaarlijkse evaluatieverslag van het 
nationale controleprogramma die zijn 
bereikt door de Commissie.

Or. en

Amendement 1001
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale controleprogramma’s 
worden vóór 31 december van elk jaar ter 
kennis van de Commissie gebracht en 
hebben ten minste betrekking op het 
volgende kalenderjaar.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1002
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale controleprogramma’s worden 
vóór 31 december van elk jaar ter kennis 
van de Commissie gebracht en hebben ten 
minste betrekking op het volgende 
kalenderjaar.

De nationale controleprogramma’s worden 
vóór 31 december van elk jaar ter kennis 
van de Commissie gebracht en hebben ten 
minste betrekking op het volgende 
kalenderjaar en worden tot 31 januari van 
het volgende jaar gepubliceerd op de 
webpagina van de nationale 
visserijautoriteit.

Or. en
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Amendement 1003
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de in het voorgaande jaar 
uitgevoerde inspecties en controles 
overeenkomstig de nationale 
controleprogramma’s en in 
overeenstemming met deze verordening.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1004
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de in het voorgaande jaar 
uitgevoerde inspecties en controles 
overeenkomstig de nationale 
controleprogramma’s en in 
overeenstemming met deze verordening.

2. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de in het voorgaande jaar 
uitgevoerde inspecties en controles, en 
over de maatregelen die zijn genomen om 
het puntensysteem toe te passen, 
waaronder het aantal toegekende en 
geschrapte punten, overeenkomstig de 
nationale controleprogramma’s en in 
overeenstemming met deze verordening. 
De Commissie maakt deze verslagen 
openbaar.

Or. it
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Amendement 1005
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de in het voorgaande jaar 
uitgevoerde inspecties en controles 
overeenkomstig de nationale 
controleprogramma’s en in 
overeenstemming met deze verordening.

2. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de in het voorgaande jaar 
uitgevoerde inspecties en controles 
overeenkomstig de nationale 
controleprogramma’s en in 
overeenstemming met deze verordening. 
Deze verslagen worden openbaar gemaakt 
op de officiële website van de lidstaat die 
het verslag indient en op de openbare 
website van de Commissie.

Or. en

Amendement 1006
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de in het voorgaande jaar 
uitgevoerde inspecties en controles 
overeenkomstig de nationale 
controleprogramma’s en in 
overeenstemming met deze verordening.

2. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de in het voorgaande jaar 
uitgevoerde inspecties en controles 
overeenkomstig de nationale 
controleprogramma’s en in 
overeenstemming met deze verordening.

Or. en
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Amendement 1007
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 bedoelde verslagen 
bevatten ten minste de volgende 
informatie:
(a) de totale uitgetrokken begroting 
voor visserijcontrole;
(b) het aantal en de aard van de 
uitgevoerde inspecties en controles;
(c) het aantal en de aard van de 
vermoede en bevestigde inbreuken, met 
inbegrip van ernstige inbreuken;
(d) de aard van de follow-
upmaatregelen met betrekking tot 
bevestigde inbreuken (eenvoudige 
waarschuwing, administratieve sanctie, 
strafrechtelijke sanctie, onmiddellijke 
handhavingsmaatregel, aantal toegekende 
strafpunten); en
(e) aantal, plaats en type van verloren 
vistuigen.

Or. en

Amendement 1008
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
publiceert de Commissie een 
evaluatieverslag van de uitvoering van de 
nationale controleprogramma’s.

Or. en

Amendement 1009
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor het aannemen van 
minimumvereisten voor nationale 
controleprogramma’s en jaarverslagen en 
voor het instellen van ijkpunten voor 
controles, met inachtneming van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, de technische vooruitgang 
en wetenschappelijke ontwikkelingen.;

Schrappen

Or. it

Amendement 1010
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd Schrappen
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overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor het aannemen van 
minimumvereisten voor nationale 
controleprogramma’s en jaarverslagen en 
voor het instellen van ijkpunten voor 
controles, met inachtneming van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, de technische vooruitgang 
en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Or. fr

Amendement 1011
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 93 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor het aannemen van 
minimumvereisten voor nationale 
controleprogramma’s en jaarverslagen en 
voor het instellen van ijkpunten voor 
controles, met inachtneming van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, de technische vooruitgang 
en wetenschappelijke ontwikkelingen.

3. De regels voor de uitvoering van 
dit artikel worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 1012
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 70 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 95 – titel
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Bestaande tekst Amendement

(70 bis) De titel van artikel 95 wordt 
als volgt gewijzigd:

Specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s

“Specifieke controle-, inspectie- en 
toezichtsprogramma’s”

Or. en

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

Amendement 1013
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) In artikel 95 wordt lid 1 vervangen 
door:

Schrappen

"1. Voor sommige visserijtakken 
kunnen specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s worden uitgevoerd. 
In overleg met de betrokken lidstaten kan 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalen voor 
welke visserijtakken specifieke controle-
 en inspectieprogramma’s kunnen worden 
uitgevoerd, uitgaande van de behoefte aan 
specifieke en gecoördineerde controle in 
die visserijtakken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2. "

Or. fr

Amendement 1014
João Ferreira



PE652.304v01-00 12/80 AM\1205179NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor sommige visserijtakken 
kunnen specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s worden uitgevoerd. 
In overleg met de betrokken lidstaten kan 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalen voor 
welke visserijtakken specifieke controle-
 en inspectieprogramma’s kunnen worden 
uitgevoerd, uitgaande van de behoefte aan 
specifieke en gecoördineerde controle in 
die visserijtakken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

1. Voor sommige visserijtakken 
kunnen specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s worden uitgevoerd. 
De regels voor de uitvoering van dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2, en in overleg met de 
betrokken lidstaat.

Or. pt

Amendement 1015
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor sommige visserijtakken 
kunnen specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s worden uitgevoerd. 
In overleg met de betrokken lidstaten kan 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalen voor welke 
visserijtakken specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s kunnen worden 
uitgevoerd, uitgaande van de behoefte aan 
specifieke en gecoördineerde controle in 
die visserijtakken. Deze 

1. Voor sommige visserijtakken 
kunnen specifieke controle-, inspectie- en 
toezichtsprogramma’s worden uitgevoerd. 
In overleg met de betrokken lidstaten kan 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalen voor welke 
visserijtakken specifieke controle-, 
inspectie- en toezichtsprogramma’s 
kunnen worden uitgevoerd, uitgaande van 
de behoefte aan specifieke en 
gecoördineerde controle in die 
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uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de onderzoeksprocedure als 
bedoeld in artikel 119, lid 2.

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

Or. en

Amendement 1016
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 95 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(71 bis) Artikel 95, lid 2, wordt als 
volgt gewijzigd:

2. In de in lid 1 bedoelde specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s 
worden de doelstellingen, prioriteiten en 
procedures, alsook de ijkpunten voor de 
inspectieactiviteiten vastgesteld. Deze 
ijkpunten worden bepaald aan de hand van 
risicobeheer en worden periodiek herzien 
na analyse van de bereikte resultaten.

“2. In de in lid 1 bedoelde specifieke 
controle-, inspectie- en 
toezichtsprogramma’s worden de 
doelstellingen, prioriteiten en procedures, 
alsook de ijkpunten voor de 
inspectieactiviteiten vastgesteld. Deze 
ijkpunten worden bepaald aan de hand van 
risicobeheer en worden periodiek herzien 
na analyse van de bereikte resultaten.”

Or. en

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

Amendement 1017
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 95 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(71 ter) Artikel 95, lid 3, wordt als 
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volgt gewijzigd:
3. Wanneer een meerjarenplan in 
werking is getreden en voordat een 
specifiek controle- en inspectieprogramma 
van toepassing is geworden, stelt elke 
lidstaat op risicobeheer gebaseerde 
streefijkpunten voor inspectieactiviteiten 
vast.

“3. Wanneer een meerjarenplan in 
werking is getreden en voordat een 
specifiek controle-, inspectie- en 
toezichtsprogramma van toepassing is 
geworden, stelt elke lidstaat op 
risicobeheer gebaseerde streefijkpunten 
voor inspectieactiviteiten vast.”

Or. en

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

Amendement 1018
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 95 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(71 quater) Artikel 95, lid 4, wordt als 
volgt gewijzigd:

4. De betrokken lidstaten nemen de 
nodige maatregelen om te zorgen voor de 
uitvoering van de specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s, met name wat 
betreft de in te zetten personele en 
materiële middelen en de periodes en 
gebieden waarin deze zullen worden 
ingezet.

“4. De betrokken lidstaten nemen de 
nodige maatregelen om te zorgen voor de 
uitvoering van de specifieke controle-, 
inspectie- en toezichtsprogramma’s, met 
name wat betreft de in te zetten personele 
en materiële middelen en de periodes en 
gebieden waarin deze zullen worden 
ingezet.”

Or. en

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

Amendement 1019
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71 quinquies (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Titel X

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71 quinquies)Titel X wordt geschrapt.

Or. pt

Amendement 1020
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71 sexies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 98 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(71 sexies) Artikel 98, lid 4, wordt als 
volgt gewijzigd:

4. In geval van controles en inspecties 
op zee of vanuit de lucht is alleen de 
gezagvoerder van het vaartuig of het 
vliegtuig verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden van controle en inspectie. 
Bij de uitoefening van deze bevoegdheid 
houdt hij naar behoren rekening met het in 
lid 1 bedoelde verificatieprogramma.

“4. In geval van controles, inspecties 
en toezicht op zee of vanuit de lucht is 
alleen de gezagvoerder van het vaartuig of 
het vliegtuig verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden van controle, inspectie en 
toezicht. Bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid houdt hij naar behoren 
rekening met het in lid 1 bedoelde 
verificatieprogramma.”

Or. en

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

Amendement 1021
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71 septies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 100 – alinea  1 – letter f
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Bestaande tekst Amendement

(71 septies) In artikel 100 wordt punt f) 
vervangen door:

f) het nationale systeem van sancties, 
inclusief de adequaatheid van de opgelegde 
sancties, de duur van de procedures, de 
door daders van inbreuken verspeelde 
economische voordelen en het 
afschrikkende karakter van een dergelijk 
systeem van sancties;

“f) het nationale systeem van sancties, 
inclusief de adequaatheid van de opgelegde 
sancties, de toepassing van het systeem 
voor het toekennen van punten, de duur 
van de procedures, de door daders van 
inbreuken verspeelde economische 
voordelen en het afschrikkende karakter 
van een dergelijk systeem van sancties;”

Or. xm

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

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een bepaling van de bestaande wetshandeling – artikel 100, 
onder f) – die in het Commissievoorstel niet ter sprake komt, te veranderen.

Amendement 1022
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 71 octies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 101 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71 octies) Aan artikel 101 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
“4 bis. De Commissie publiceert uiterlijk 
één maand na de afronding van de 
verificatie-, autonome-inspectie- of 
auditverslagen ervan een versie van deze 
verslagen op haar website.”

Or. en
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Motivering

Soortgelijke verslagen worden reeds gepubliceerd op andere beleidsterreinen, zoals de 
naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen of diergezondheid.

Amendement 1023
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 72 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 102 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72 bis) Aan artikel 102 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
“4 bis. Indien de lidstaat na vaststelling 
van het actieplan de problemen niet heeft 
verholpen en de tekortkomingen in zijn 
controlesysteem niet heeft hersteld, stelt 
de Commissie een onderzoek in met het 
oog op de inleiding van een 
inbreukprocedure tegen die lidstaat.”

Or. en

Amendement 1024
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 72 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
TITEL XI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72 bis) Titel XI wordt geschrapt.

Or. pt
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Amendement 1025
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 73 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 104 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer lidstaten verplichtingen 
voor de uitvoering van een meerjarenplan 
niet nakomen, en wanneer de Commissie 
over bewijs beschikt dat de niet-nakoming 
van deze verplichtingen de instandhouding 
van een bestand of een groep bestanden 
ernstig in gevaar kan brengen, kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de door deze 
tekortkomingen getroffen visserijtakken 
tijdelijk sluiten voor de betrokken lidstaten.

1. Wanneer lidstaten verplichtingen 
voor de uitvoering van de regels inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, met 
inbegrip van regels inzake technische 
maatregelen voor de instandhouding van 
de visbestanden en de bescherming van de 
mariene ecosystemen en regels in het 
kader van deze verordening, niet 
nakomen, en wanneer de Commissie over 
bewijs beschikt dat de niet-nakoming van 
deze verplichtingen de instandhouding van 
een bestand of een groep bestanden of de 
instandhoudingsstatus van een gevoelig 
soort of habitat of de bescherming van het 
mariene milieu ernstig in gevaar kan 
brengen, kan de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen de door deze 
tekortkomingen getroffen visserijtakken 
tijdelijk sluiten voor de betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Meerjarenplannen zijn volgens de artikelen 9 en 10 van de GVB-verordening bedoeld als 
alomvattende beheersinstrumenten, die niet alleen betrekking hebben op het exploiteren van 
visbestanden.

Amendement 1026
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 73 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 104 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie heft door middel 
van uitvoeringshandelingen de sluiting op 
wanneer de lidstaat schriftelijk ten 
genoegen van de Commissie heeft 
aangetoond dat de betrokken visbestanden 
veilig kunnen worden geëxploiteerd.

4. De Commissie heft door middel 
van uitvoeringshandelingen de sluiting op 
wanneer de lidstaat schriftelijk ten 
genoegen van de Commissie heeft 
aangetoond dat de betrokken visbestanden 
veilig kunnen worden geëxploiteerd en dat 
de bedreiging voor het mariene milieu is 
weggenomen.

Or. en

Amendement 1027
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 74 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 105 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten hun voor een bepaald 
jaar beschikbare quota, toewijzingen of 
gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden hebben overbevist, past de 
Commissie het volgende jaar of de 
volgende jaren door middel van 
uitvoeringshandelingen een verlaging toe 
op de jaarlijkse quota, toewijzingen of 
gedeelten van die lidstaten die aan 
overbevissing hebben gedaan, en wel door 
volgens onderstaande tabel een 
vermenigvuldigingsfactor toe te passen:

Wanneer lidstaten hun voor een bepaald 
jaar beschikbare quota, toewijzingen of 
gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden hebben overschreden, past de 
Commissie het volgende jaar of de 
volgende jaren door middel van 
uitvoeringshandelingen een verlaging toe 
op de jaarlijkse quota, toewijzingen of 
gedeelten van die lidstaten die aan 
overbevissing hebben gedaan door:

Or. en

Motivering

Overbevissen is niet de juiste term wanneer vissers gebruik mogen maken van 10 % 
flexibiliteit. Flexibiliteit is niet hetzelfde als overbevissing.
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Amendement 1028
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 74 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 105 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten hun voor een bepaald 
jaar beschikbare quota, toewijzingen of 
gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden hebben overbevist, past de 
Commissie het volgende jaar of de 
volgende jaren door middel van 
uitvoeringshandelingen een verlaging toe 
op de jaarlijkse quota, toewijzingen of 
gedeelten van die lidstaten die aan 
overbevissing hebben gedaan, en wel door 
volgens onderstaande tabel een 
vermenigvuldigingsfactor toe te passen:

Wanneer lidstaten hun voor een bepaald 
jaar beschikbare quota, toewijzingen of 
gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden hebben overbevist, past de 
Commissie het volgende jaar door middel 
van uitvoeringshandelingen een verlaging 
toe op de jaarlijkse quota, toewijzingen of 
gedeelten van die lidstaten die aan 
overbevissing hebben gedaan, en wel door 
volgens onderstaande tabel een 
vermenigvuldigingsfactor toe te passen:

Or. en

Amendement 1029
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 74 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 105 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer lidstaten hun voor eerdere 
jaren beschikbare quota, toewijzingen of 
gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden hebben overbevist, kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een verlaging 
toepassen op toekomstige quota van die 
lidstaat, teneinde rekening te houden met 
de mate van overbevissing.

4. Wanneer lidstaten hun voor eerdere 
jaren beschikbare quota, toewijzingen of 
gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden hebben overbevist, past de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een verlaging toe 
op toekomstige quota van die lidstaat, 
teneinde rekening te houden met de mate 
van overbevissing.
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Or. en

Amendement 1030
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 74 – letter b
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 105 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer op de quota, toewijzingen 
of gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden die zijn overbevist, geen 
verlaging overeenkomstig de leden 1 en 2 
kan worden toegepast, omdat die quota, 
toewijzingen of gedeelten van bestanden of 
groepen bestanden niet of niet voldoende 
beschikbaar zijn voor de betrokken 
lidstaten, kan de Commissie het 
daaropvolgende jaar of de daaropvolgende 
jaren overeenkomstig lid 1 door middel 
van uitvoeringshandelingen een verlaging 
toepassen op de quota voor andere 
bestanden of groepen bestanden die de 
betrokken lidstaten in hetzelfde 
geografische gebied ter beschikking staan 
of die dezelfde handelswaarde hebben.

5. Wanneer op de quota, toewijzingen 
of gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden die zijn overbevist, geen 
verlaging overeenkomstig de leden 1 en 2 
kan worden toegepast, omdat die quota, 
toewijzingen of gedeelten van bestanden of 
groepen bestanden niet of niet voldoende 
beschikbaar zijn voor de betrokken 
lidstaten, past de Commissie het 
daaropvolgende jaar of de daaropvolgende 
jaren overeenkomstig lid 1 door middel 
van uitvoeringshandelingen een verlaging 
toe op de quota voor andere bestanden of 
groepen bestanden die de betrokken 
lidstaten in hetzelfde geografische gebied 
ter beschikking staan of die dezelfde 
handelswaarde hebben.

Or. en

Amendement 1031
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 75 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 106 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien op de overschreden 3. Indien op de overschreden 
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maximaal toelaatbare visserijinspanning 
voor een bestand geen verlaging 
overeenkomstig lid 2 kan worden 
toegepast, omdat die maximaal toelaatbare 
visserijinspanning voor dit bestand niet of 
niet voldoende beschikbaar is voor de 
betrokken lidstaten, kan de Commissie het 
daaropvolgende jaar of de daaropvolgende 
jaren middels uitvoeringshandelingen 
overeenkomstig lid 2 een verlaging 
toepassen op de visserijinspanning die de 
betrokken lidstaten in hetzelfde 
geografische gebied ter beschikking staat.

maximaal toelaatbare visserijinspanning 
voor een bestand geen verlaging 
overeenkomstig lid 2 kan worden 
toegepast, omdat die maximaal toelaatbare 
visserijinspanning voor dit bestand niet of 
niet voldoende beschikbaar is voor de 
betrokken lidstaten, past de Commissie het 
daaropvolgende jaar of de daaropvolgende 
jaren middels uitvoeringshandelingen 
overeenkomstig lid 2 een verlaging toe op 
de visserijinspanning die de betrokken 
lidstaten in hetzelfde geografische gebied 
ter beschikking staat.

Or. en

Amendement 1032
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 75 – letter c
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 106 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen gedetailleerde 
voorschriften vaststellen met betrekking tot 
het beoordelen van de maximaal 
toelaatbare visserijinspanning ten opzichte 
waarvan de omvang van de overbenutting 
moet worden berekend. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de onderzoeksprocedure als 
bedoeld in artikel 119, lid 2.

4. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen gedetailleerde 
voorschriften vast met betrekking tot het 
beoordelen van de maximaal toelaatbare 
visserijinspanning ten opzichte waarvan de 
omvang van de overbenutting moet worden 
berekend. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

Or. en

Amendement 1033
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 76 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 107 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien er aanwijzingen zijn dat 
lidstaten niet voldoen aan de regels inzake 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en dat 
dit de instandhouding van bestanden 
waarvoor vangstmogelijkheden zijn 
vastgesteld, ernstig in gevaar kan brengen, 
kan de Commissie het daarop volgende 
jaar of de daarop volgende jaren door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
verlaging toepassen op de jaarlijkse quota, 
toewijzingen of gedeelten van bestanden of 
groepen bestanden die de betrokken 
lidstaten ter beschikking staan, en wel door 
het evenredigheidsbeginsel toe te passen 
met inachtneming van de aan de bestanden 
toegebrachte schade.

1. Indien er aanwijzingen zijn dat 
lidstaten niet voldoen aan de regels inzake 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en dat 
dit de instandhouding van bestanden 
waarvoor vangstmogelijkheden zijn 
vastgesteld, ernstig in gevaar kan brengen, 
past de Commissie het daaropvolgende jaar 
of de daarop volgende jaren door middel 
van uitvoeringshandelingen een verlaging 
toe op de jaarlijkse quota, toewijzingen of 
gedeelten van bestanden of groepen 
bestanden die de betrokken lidstaten ter 
beschikking staan, en wel door het 
evenredigheidsbeginsel toe te passen met 
inachtneming van de aan de bestanden 
toegebrachte schade.

Or. en

Amendement 1034
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 76 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 108 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
“Artikel 108 bis
Gecoördineerde bijstand en opvolging 
door de Commissie
1. De Commissie moet zo snel 
mogelijk de door de lidstaten getroffen 
maatregelen coördineren, indien zij, door 
informatie van de lidstaten of uit andere 
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bronnen, kennis krijgt van activiteiten die 
strijdig zijn of lijken te zijn met de GVB-
regels en die op Unieniveau van bijzonder 
belang zijn, en met name:
(a) wanneer deze activiteiten in 
verscheidene lidstaten vertakkingen 
hebben of zouden kunnen hebben;
(b) wanneer soortgelijke activiteiten 
klaarblijkelijk al in verscheidene lidstaten 
hebben plaatsgevonden; of
(c) wanneer de lidstaten geen 
overeenstemming kunnen bereiken over 
passende maatregelen om de niet-
naleving aan te pakken.
2. Wanneer bij controles en 
inspecties van een lidstaat herhaalde en 
ernstige gevallen van niet-naleving van de 
GVB-regels aan het licht komen die 
relevant kunnen zijn op Unieniveau, stelt 
de bevoegde autoriteit van de 
inspecterende lidstaat onverwijld de 
Commissie, het Europees Bureau voor 
visserijcontrole en de bevoegde 
autoriteiten van de andere betrokken 
lidstaten hiervan op de hoogte.
3. De Commissie verzoekt de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat haar officiële controles terzake op 
te voeren en verslag uit te brengen over de 
getroffen maatregelen.”

Or. en

Amendement 1035
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 77
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 109 – leden 1, 2, 5 en 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen
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Or. pt

Amendement 1036
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 77 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 109 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een 
geautomatiseerd gegevensbestand voor de 
validering van overeenkomstig deze 
verordening geregistreerde gegevens op. 
De validering van de geregistreerde 
gegevens omvat kruiscontroles, analyses en 
verificaties van de gegevens.

1. De lidstaten zetten uiterlijk op 
31 december van het derde jaar na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening een geautomatiseerd 
gegevensbestand voor de validering van 
overeenkomstig deze verordening 
geregistreerde gegevens op. De validering 
van de geregistreerde gegevens omvat 
kruiscontroles, analyses en verificaties van 
de gegevens.

Or. en

Amendement 1037
France Jamet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 77 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 109 – lid 2 – letter b – punt x

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

x) gegevens van televisiesystemen met 
gesloten circuit aan boord van 
vissersvaartuigen en andere methoden 
van elektronisch toezicht op de 
aanlandingsverplichting overeenkomstig 
artikel 25 bis.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 1038
Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 77 – letter a
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 109 – lid 2 – letter b – punt x

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

x) gegevens van televisiesystemen met 
gesloten circuit aan boord van 
vissersvaartuigen en andere methoden van 
elektronisch toezicht op de 
aanlandingsverplichting overeenkomstig 
artikel 25 bis.;

x) gegevens afkomstig van methoden 
van elektronisch toezicht op de 
aanlandingsverplichting;

Or. it

Amendement 1039
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
Commissie of de door haar aangewezen 
instantie(s) te allen tijde en zonder 
voorafgaande kennisgeving toegang op 
afstand hebben tot de volgende gegevens in 
niet-geaggregeerde vorm:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
Commissie of de door haar aangewezen 
instantie(s) op aanvraag gemachtigde 
toegang op afstand hebben tot de volgende 
gegevens in niet-geaggregeerde vorm:

Or. pt

Amendement 1040
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie of de door haar 
aangewezen instantie kan gegevens 
verzamelen, indien nodig met inbegrip 
van persoonsgegevens, om hun 
verplichtingen te kunnen vervullen uit 
hoofde van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, met 
name voor het uitvoeren van inspecties, 
verificaties, audits en onderzoeken, of uit 
hoofde van de regels van overeenkomsten 
met derde landen of internationale 
organisaties.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1041
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verlenen de 
functionarissen van de Commissie of het 
personeel van de door de Commissie 
aangewezen instantie toegang tot de in lid 
1 bedoelde gegevens.

3. De lidstaten kunnen de 
functionarissen van de Commissie of het 
personeel van de door de Commissie 
aangewezen instantie toegang verlenen tot 
de in lid 1 bedoelde gegevens.

Or. pt

Amendement 1042
Manuel Bompard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd Verordening (EU) 
nr. 2016/679 wordt de in lid 1 bedoelde 
informatie door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten toegankelijk gemaakt 
voor iedere natuurlijke of rechtspersoon 
die daartoe een aanvraag indient en een 
rechtmatig belang aantoont.

Or. fr

Motivering

Om de transparantie van het controlesysteem te waarborgen is het noodzakelijk om, met 
inachtneming van de in Verordening (EU) nr. 2016/679 vastgestelde regels inzake de 
gegevensbescherming, de toegang tot gegevens over de visserij mogelijk te maken voor 
onafhankelijke wetenschappers, ngo’s, inspecteurs van derde landen of 
onderzoeksjournalisten. Deze toegang zal het voor alle actoren die betrokken zijn bij het 
vraagstuk van de controle op de visserijactiviteiten mogelijk maken deel te nemen aan de 
controle van de toepassing van de normen van de verordening en de Europese instellingen en 
de lidstaten te waarschuwen.

Amendement 1043
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de algemene 
verordening 
gegevensbescherming (EU) 2016/679 
verlenen de lidstaten toegang aan alle 
natuurlijke of rechtspersonen die kunnen 
aantonen dat zij een rechtmatig belang 
hebben bij de in lid 1 bedoelde gegevens.

Or. en
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Motivering

Door wetenschappers en journalisten in staat te stellen toezicht te houden op de 
visserijgegevens wordt een onafhankelijke wetenschappelijke analyse en journalistiek 
bevorderd. Dit werkt afschrikkend en helpt de autoriteiten ook bij het vaststellen van 
duurzame trends en “rode vlaggen”. De zaak “Sprot en Haring” toont hoe belangrijk het is 
om visserijgegevens aan kruiscontroles te onderwerpen, aangezien bij inspecties van de 
Zweedse commerciële visserij is vastgesteld dat ongeveer 50 % meer sprot en 50 % minder 
haring is gevangen dan gerapporteerd, wat een misleidend beeld van de toestand van de 
bestanden en verkeerde adviezen heeft opgeleverd. Het begrip “rechtmatig belang” wordt 
ook gebruikt in de antiwitwasrichtlijn.

Amendement 1044
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder a), punten ii) en iii) 
bedoelde gegevens kunnen verstrekt 
worden aan wetenschappelijke instellingen 
van de lidstaten, wetenschappelijke 
instellingen van de Unie en Eurostat.

De in lid 1, onder a), punten ii) en iii) 
bedoelde gegevens kunnen verstrekt 
worden aan wetenschappelijke instellingen 
van de lidstaten, wetenschappelijke 
instellingen van de Unie en Eurostat. Die 
gegevens zijn geanonimiseerd zodat het 
niet mogelijk is individuele vaartuigen en 
natuurlijke personen te identificeren.

Or. es

Amendement 1045
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder a), punten ii) en iii) De in lid 1, onder a), punten ii) en iii) 
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bedoelde gegevens kunnen verstrekt 
worden aan wetenschappelijke instellingen 
van de lidstaten, wetenschappelijke 
instellingen van de Unie en Eurostat.

bedoelde gegevens worden verstrekt aan 
wetenschappelijke instellingen van de 
lidstaten, wetenschappelijke instellingen 
van de Unie en Eurostat, alsmede aan alle 
natuurlijke of rechtspersonen die kunnen 
aantonen dat zij daar een rechtmatig 
belang bij hebben.

Or. en

Amendement 1046
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 78
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 110 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten publiceren hun 
jaarverslag over de nationale 
controleprogramma’s elk jaar op de 
website van hun bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 1047
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 80
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 111 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de artikelen 110 
en 111 kan de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen gedetailleerde 
voorschriften vaststellen met betrekking 
tot:

Schrappen

– gegevenskwaliteit, naleving van de 



AM\1205179NL.docx 31/80 PE652.304v01-00

NL

termijnen voor het doorsturen van 
gegevens door marktdeelnemers, 
validering van de gegevens, waaronder 
kruiscontroles, analyses en verificaties;
– gegevensuitwisseling tussen de 
lidstaten;
– toegang tot de gegevens voor de 
Commissie of de door haar aangewezen 
instantie;
– toegang tot de gegevens voor 
wetenschappelijke instellingen van de 
Unie en Eurostat;
– interoperabiliteit en 
standaardisering van gegevensbestanden;

de in artikel 110, leden 1 en 2, 
bedoelde gegevens, met inbegrip van 
aanvullende specifieke waarborgen voor 
de verwerking van persoonsgegevens en 
op gegevensbestanden toe te passen 
beveiligingsregels.

Or. pt

Amendement 1048
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 80
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 111 bis – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de artikelen 110 en 
111 kan de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen gedetailleerde 
voorschriften vaststellen met betrekking 
tot:

Voor de toepassing van de artikelen 110 en 
111 worden de uitvoeringsbepalingen 
vastgesteld overeenkomstig artikel 119, 
lid 2. 

Or. pt

Amendement 1049
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 80
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 111 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. pt

Amendement 1050
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 81
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. pt

Amendement 1051
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 81
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 112 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De persoonsgegevens uit de in 
artikel 110, leden 1 en 2, bedoelde 
informatie worden niet langer dan vijf jaar 
opgeslagen, met uitzondering van 
persoonsgegevens die nodig zijn voor 
vervolgacties op een klacht, een inbreuk, 

3. De persoonsgegevens uit de in 
artikel 110, leden 1 en 2, bedoelde 
informatie worden niet langer dan vijf jaar 
opgeslagen, met uitzondering van 
persoonsgegevens die nodig zijn voor 
vervolgacties op een klacht, een inbreuk, 
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een inspectie, een verificatie of een audit, 
of een lopende gerechtelijke of 
administratieve procedure, die tien jaar 
bewaard kunnen worden. Indien de in 
artikel 110, leden 1 en 2, bedoelde 
informatie voor een langere periode 
bewaard wordt, dienen de gegevens 
geanonimiseerd te worden.

een inspectie, een verificatie of een audit, 
of een lopende gerechtelijke of 
administratieve procedure, die tien jaar 
bewaard kunnen worden. Indien de in 
artikel 110, leden 1 en 2, bedoelde 
informatie voor een langere periode 
bewaard wordt, dienen de gegevens 
geanonimiseerd te worden. Met het oog op 
artikel 109, lid 2, onder b), punt x), is de 
bewaarperiode voor de gegevens van 
gesloten televisiesystemen aan boord van 
vissersvaartuigen niet langer dan één 
jaar.

Or. en

Amendement 1052
Grace O’sullivan
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 81
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 112 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De persoonsgegevens uit de in 
artikel 110, leden 1 en 2, bedoelde 
informatie worden niet langer dan vijf jaar 
opgeslagen, met uitzondering van 
persoonsgegevens die nodig zijn voor 
vervolgacties op een klacht, een inbreuk, 
een inspectie, een verificatie of een audit, 
of een lopende gerechtelijke of 
administratieve procedure, die tien jaar 
bewaard kunnen worden. Indien de in 
artikel 110, leden 1 en 2, bedoelde 
informatie voor een langere periode 
bewaard wordt, dienen de gegevens 
geanonimiseerd te worden.

3. De persoonsgegevens uit de in 
artikel 110, leden 1 en 2, bedoelde 
informatie worden niet langer dan acht jaar 
opgeslagen en CCTV-gegevens worden 
niet langer dan één jaar opgeslagen, met 
uitzondering van persoonsgegevens die 
nodig zijn voor vervolgacties op een 
klacht, een inbreuk, een inspectie, een 
verificatie of een audit, of een lopende 
gerechtelijke of administratieve procedure, 
die tien jaar bewaard kunnen worden. 
Indien de in artikel 110, leden 1 en 2, 
bedoelde informatie voor een langere 
periode bewaard wordt, dienen de 
gegevens geanonimiseerd te worden.

Or. en
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Motivering

Het kan enkele jaren duren voordat een rechtszaak wordt begonnen. De noodzakelijke 
informatie en het potentiële bewijs moeten tot dat moment beschikbaar en toegankelijk 
blijven. Tegelijkertijd is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming specifiek 
ingegaan op persoonsgegevens van CCTV, die voor kortere tijd moeten worden bewaard, 
zoals noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (het beginsel inzake de 
beperking van de opslag) in lijn met artikel 5. lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2016/679 
(AVG).

Amendement 1053
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 81 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 113 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81 bis) In artikel 113 wordt lid 2 
geschrapt.

Or. en

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

Motivering

De Europese Commissie onderwerpt de nationale controlesystemen regelmatig aan 
verificaties en audits, maar de lidstaten kunnen op grond van artikel 113 een veto uitspreken 
tegen de publicatie van deze informatie. Dit gebrek aan transparantie werkt wanbeheer in de 
hand omdat vissers en maatschappelijke organisaties niet kunnen deelnemen aan de 
uitwerking van voorstellen voor oplossingen inzake beter visserijbeheer ten aanzien van 
vastgestelde uitdagingen. Bovendien is dit ook in strijd met het Verdrag van Aarhus en de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement 1054
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 81 ter (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 113 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81 ter) In artikel 113 wordt lid 3 
geschrapt.

Or. en

Motivering

De Europese Commissie onderwerpt de nationale controlesystemen regelmatig aan 
verificaties en audits, maar de lidstaten kunnen op grond van artikel 113 een veto uitspreken 
tegen de publicatie van deze informatie. Dit gebrek aan transparantie werkt wanbeheer in de 
hand omdat vissers en maatschappelijke organisaties niet kunnen deelnemen aan de 
uitwerking van voorstellen voor oplossingen inzake beter visserijbeheer ten aanzien van 
vastgestelde uitdagingen. Bovendien is dit ook in strijd met het Verdrag van Aarhus en de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement 1055
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 82
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 114 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
zetten de lidstaten een officiële website op 
voor marktdeelnemers en het algemeen 
publiek waarop minimaal de in artikel 115 
vermelde informatie staat, en houden deze 
actueel.

Voor de toepassing van deze verordening 
zetten de lidstaten een officiële en 
eenvoudig toegankelijke website op voor 
marktdeelnemers en het algemeen publiek 
waarop minimaal de in artikel 115 
vermelde informatie staat, en houden deze 
actueel.

Or. it

Amendement 1056
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 82
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 114 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
zetten de lidstaten een officiële website op 
voor marktdeelnemers en het algemeen 
publiek waarop minimaal de in artikel 115 
vermelde informatie staat, en houden deze 
actueel.

Voor de toepassing van deze verordening 
zetten de lidstaten of regio’s een officiële 
website of officiële websites op voor 
marktdeelnemers en het algemeen publiek 
waarop minimaal de in artikel 115 
vermelde informatie staat, en houden deze 
actueel.

Or. en

Amendement 1057
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 82
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 115 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op hun website publiceren de lidstaten, of 
zetten ze onverwijld een rechtstreekse 
koppeling naar de volgende informatie:

Op hun website publiceren de lidstaten of 
de regio’s, of zetten ze onverwijld een 
rechtstreekse koppeling naar de volgende 
informatie:

Or. en

Amendement 1058
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 82
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 115 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de naam en het adres van de 
bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor het afgeven van visvergunningen 

 (a) de naam en het adres van de 
bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor het afgeven van visvergunningen 
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en van de in artikel 7 bedoelde 
vismachtigingen;

en van de in de artikelen 7 en 55 bedoelde 
vismachtigingen;

Or. it

Amendement 1059
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 82
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 115 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het vastgestelde nationale 
controleprogramma, de resultaten en het 
evaluatieverslag van de Commissie, 
uiterlijk 30 dagen na de in artikel 93 bis 
vastgestelde data.

Or. en

Amendement 1060
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 82
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 115 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten publiceren op hun websites 
jaarlijks de jaarverslagen van hun 
nationale controleprogramma’s. Deze 
verslagen bevatten de volgende 
informatie:
(a) de totale uitgetrokken begroting 
voor visserijcontrole;
(b) het aantal en de aard van de 
uitgevoerde inspecties en controles;
(c) het aantal en de aard van de 
vermoede en bevestigde inbreuken, met 
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inbegrip van ernstige inbreuken;
(d) de aard van de follow-
upmaatregelen met betrekking tot 
bevestigde inbreuken (eenvoudige 
waarschuwing, administratieve sanctie, 
strafrechtelijke sanctie, onmiddellijke 
handhavingsmaatregel, aantal toegekende 
strafpunten); en
(e) aantal, plaats en type van verloren 
vistuigen.

Or. en

Motivering

Meer transparantie bij de uitvoering van het EU-systeem voor visserijcontroles door de 
lidstaten is nodig om een cultuur van vertrouwen en naleving te creëren.

Amendement 1061
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 83 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 117 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83 bis) In artikel 117 wordt het 
volgende lid 3 bis ingevoegd:
“3 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 119 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor het vaststellen van methoden van 
wederzijdse bijstand met betrekking tot:
(a) administratieve samenwerking 
tussen de lidstaten, derde landen, de 
Commissie en de door haar aangewezen 
instantie;
(b) betrekkingen van de lidstaten met 
de Commissie en met derde landen.”

Or. it
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Amendement 1062
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 84
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 117 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen regels voor 
wederzijdse bijstand vaststellen met 
betrekking tot:

Schrappen

(a) administratieve samenwerking 
tussen de lidstaten, derde landen, de 
Commissie en de door haar aangewezen 
instantie;
(b) de kosten voor de uitvoering van 
een bijstandsverzoek;
(c) de aanwijzing van de ene enkele 
autoriteit van de lidstaten;
(d) de melding van follow-
upmaatregelen die de nationale 
autoriteiten met het oog op verdere 
informatie-uitwisseling hebben genomen;
(e) verzoeken om bijstand, waaronder 
verzoeken om informatie, om maatregelen 
en om administratieve kennisgevingen, 
alsmede de vaststelling van 
antwoordtermijnen;
(f) informatieverstrekking zonder 
voorafgaand verzoek;
(g) betrekkingen van de lidstaten met 
de Commissie en met derde landen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 119, lid 2.

Or. pt
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Amendement 1063
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 84
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 117 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen regels voor 
wederzijdse bijstand vaststellen met 
betrekking tot:

De regels voor de uitvoering van dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt

Amendement 1064
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 84
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 117 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) administratieve samenwerking 
tussen de lidstaten, derde landen, de 
Commissie en de door haar aangewezen 
instantie;

Schrappen

Or. it

Amendement 1065
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 84
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 117 – lid 4 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) betrekkingen van de lidstaten met Schrappen
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de Commissie en met derde landen.

Or. it

Amendement 1066
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 84 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 118 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(84 bis) In artikel 118 wordt lid 1 
vervangen door:

1. Om de vijf jaar sturen de lidstaten 
de Commissie een verslag over de 
toepassing van deze verordening.

“1. Om de twee jaar sturen de lidstaten 
de Commissie een verslag over de 
toepassing van deze verordening. Deze 
verslagen worden binnen twee maanden 
na indiening door de lidstaten openbaar 
gemaakt op de openbaar toegankelijke 
website van de Europese Commissie. ”

Or. xm

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

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een bepaling van de bestaande wetshandeling – artikel 118, 
lid 1 – te veranderen, die in het Commissievoorstel niet aan de orde komt.

Amendement 1067
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 84 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 118 – lid 1

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

(84 bis) In artikel 118 wordt lid 1 
vervangen door:

1. Om de vijf jaar sturen de lidstaten 
de Commissie een verslag over de 
toepassing van deze verordening.

“1. Om de twee jaar sturen de lidstaten 
de Commissie een verslag over de 
toepassing van deze verordening.”

Or. en

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

Motivering

Besluitvormers en maatschappelijke organisaties beschikken niet over voldoende informatie 
over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de visserijcontroleverordening. 
Dit huidige gebrek aan transparantie werkt desinformatie in de hand, waarbij noch 
succesverhalen, noch bestaande achterpoortjes worden gedeeld en gerapporteerd. Openbare 
tweejaarlijkse verslagen zouden de praktijk van vóór 2009 herstellen, toen de Commissie 
regelmatig verslag uitbracht aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van 
de visserijcontroleverordening.

Amendement 1068
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 84 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 118 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(84 ter) In artikel 118 wordt lid 2 
vervangen door:

2. De Commissie stelt op basis van de 
door de lidstaten ingediende verslagen en 
haar eigen waarnemingen om de vijf jaar 
een verslag op dat moet worden 
voorgelegd aan het Europees Parlement en 
de Raad.

“2. De Commissie stelt op basis van de 
door de lidstaten ingediende verslagen en 
haar eigen waarnemingen om de twee jaar 
een verslag op dat moet worden 
voorgelegd aan het Europees Parlement en 
de Raad. ”

Or. xm

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

Dit amendement is bedoeld om een bepaling van de bestaande wetshandeling – artikel 118, 
lid 2 – te veranderen, die in het Commissievoorstel niet aan de orde komt.

Amendement 1069
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 84 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 118 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(84 ter) In artikel 118 wordt lid 2 
vervangen door:

2. De Commissie stelt op basis van de 
door de lidstaten ingediende verslagen en 
haar eigen waarnemingen om de vijf jaar 
een verslag op dat moet worden 
voorgelegd aan het Europees Parlement en 
de Raad.

“2. De Commissie stelt op basis van de 
door de lidstaten ingediende verslagen en 
haar eigen waarnemingen om de twee jaar 
een verslag op dat moet worden 
voorgelegd aan het Europees Parlement en 
de Raad.”

Or. en

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

Motivering

Besluitvormers en maatschappelijke organisaties beschikken niet over voldoende informatie 
over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de visserijcontroleverordening. 
Dit huidige gebrek aan transparantie werkt desinformatie in de hand, waarbij noch 
succesverhalen, noch bestaande achterpoortjes worden gedeeld en gerapporteerd. Openbare 
tweejaarlijkse verslagen zouden de praktijk van vóór 2009 herstellen, toen de Commissie 
regelmatig verslag uitbracht aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van 
de visserijcontroleverordening.

Amendement 1070
Grace O’sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 84 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 118 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84 quater) In artikel 118 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
“2 bis. Deze tweejaarlijkse verslagen 
worden binnen twee maanden na 
indiening door de lidstaten openbaar 
gemaakt op de website van de Europese 
Commissie.”

Or. en

Motivering

Besluitvormers en maatschappelijke organisaties beschikken niet over voldoende informatie 
over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de visserijcontroleverordening. 
Dit huidige gebrek aan transparantie werkt desinformatie in de hand, waarbij noch 
succesverhalen, noch bestaande achterpoortjes worden gedeeld en gerapporteerd. Openbare 
tweejaarlijkse verslagen zouden de praktijk van vóór 2009 herstellen, toen de Commissie 
regelmatig verslag uitbracht aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van 
de visserijcontroleverordening.

Amendement 1071
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 85
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 118 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen voor de inhoud en het formaat 
van de verslagen van de lidstaten.

De regels voor de uitvoering van dit 
artikel worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 119, lid 2.

Or. pt
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Amendement 1072
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 85
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 118 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. pt

Amendement 1073
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 87
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 119 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Het volgende artikel 119 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 119 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 7, lid 6, artikel 9, lid 
7, artikel 9 bis, lid 4, artikel 15 bis, lid 1, 
artikel 17, lid 6, artikel 21, lid 6, artikel 
22, lid 4, artikel 24, lid 5, artikel 39 bis, lid 
4, artikel 58, lid 9, artikel 59 bis, lid 4, 
artikel 60 bis, leden 1 en 2, artikel 73, lid 
9, artikel 74, lid 6, artikel 75, lid 2, artikel 
92, lid 10, artikel 93 bis, lid 3, en artikel 
107, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
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onbepaalde tijd.
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 7, lid 6, artikel 9, 
lid 7, artikel 9 bis, lid 4, artikel 15 bis, lid 
1, artikel 17, lid 6, artikel 21, lid 6, artikel 
22, lid 4, artikel 24, lid 5, artikel 39 bis, lid 
4, artikel 58, lid 9, artikel 59 bis, lid 4, 
artikel 60 bis, leden 1 en 2, artikel 73, lid 
9, artikel 74, lid 6, artikel 75, lid 2, artikel 
92, lid 10, artikel 93 bis, lid 3, en artikel 
107, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
te allen tijde intrekken. Een besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 7, lid 
6, artikel 9, lid 7, artikel 9 bis, lid 4, 
artikel 15 bis, lid 1, artikel 17, lid 6, 
artikel 21, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 
24, lid 5, artikel 39 bis, lid 4, artikel 58, lid 
9, artikel 59 bis, lid 4, artikel 60 bis, leden 
1 en 2, artikel 73, lid 9, artikel 74, lid 6, 
artikel 75, lid 2, artikel 92, lid 10, artikel 
93 bis, lid 3, en artikel 107, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of van de Raad met twee 
maanden verlengd.”



AM\1205179NL.docx 47/80 PE652.304v01-00

NL

Or. pt

Amendement 1074
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Bestaande tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, lid 1, letter a), wordt 
vervangen door:

a) “controle en inspectie”: in het 
bijzonder overeenkomstig de artikelen 23, 
24 en 28 van Verordening (EG) 
nr. 2371/2002 door de lidstaten getroffen 
maatregelen voor de controle en inspectie 
van visserijactiviteiten binnen het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, met 
inbegrip van activiteiten op het gebied van 
bewaking en toezicht, bijvoorbeeld door 
het gebruik van satellietvolgsystemen 
(VMS) en waarnemersregelingen;

“a) “controle en inspectie”: door de 
lidstaten getroffen maatregelen voor de 
controle en inspectie van 
visserijactiviteiten binnen het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, met 
inbegrip van activiteiten op het gebied van 
bewaking en toezicht, bijvoorbeeld door 
het gebruik van volgsystemen voor 
vaartuigen en waarnemersregelingen;”

(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Amendement 1075
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(1 bis) In artikel 2 wordt punt b) 
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vervangen door:
b) “controle- en inspectiemiddelen”: 
bewakingsvaartuigen, vliegtuigen, 
voertuigen en andere materiële middelen, 
alsmede inspecteurs, waarnemers en andere 
personele middelen die door de lidstaten 
worden gebruikt voor controle en 
inspectie;

“b) “controle-, inspectie- en 
toezichtsmiddelen”: bewakingsvaartuigen, 
vliegtuigen, voertuigen en andere materiële 
middelen, alsmede inspecteurs, 
waarnemers en andere personele middelen 
die door de lidstaten worden gebruikt voor 
controle, inspectie en toezicht;”
(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Amendement 1076
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) bij te dragen tot de werkzaamheden 
van de lidstaten en de Commissie inzake 
het onderzoek naar en de ontwikkeling van 
controle- en inspectietechnieken en het in 
gang zetten van onderzoek naar en de 
ontwikkeling van controle- en 
inspectietechnieken;

(f) bij te dragen tot de werkzaamheden 
van de lidstaten en de Commissie inzake 
het onderzoek naar en de ontwikkeling en 
toepassing van controle-, inspectie- en 
toezichtstechnieken en het in gang zetten 
van onderzoek naar en de ontwikkeling van 
controle-, inspectie- en 
toezichtstechnieken;

(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473.)

Or. en

Amendement 1077
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Bureau voor 
visserijcontrole werkt samen met het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid teneinde relevante gegevens en 
informatie uit te wisselen ter 
ondersteuning van het creëren en 
gezamenlijk gebruiken van kennis inzake 
het mariene milieu. De Commissie stelt 
een partnerschapsprotocol op voor de 
agentschappen als kader voor hun 
geïntensiveerde samenwerking.
(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473.)

Or. xm

Motivering

De gegevens van het EFCA moeten toegankelijk zijn voor het Europees Milieuagentschap en 
het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ter bevordering van het gezamenlijk 
gebruik van kennis inzake het mariene milieu. Daartoe kunnen het EFCA, het EEA en het 
EMSA hun kennis bundelen om synergieën tussen de Europese beleidsmaatregelen tot stand 
te brengen. Het verzamelen van gegevens over visserijactiviteiten en het milieu zou tot groter 
inzicht leiden met betrekking tot kwesties die verband houden met het maritiem beleid in het 
algemeen, en tegelijkertijd het beheer van de Europese maritieme ruimte verbeteren.

Amendement 1078
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 17 octies – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) In artikel 17 octies wordt alinea 1 
vervangen door:

Het Bureau draagt bij tot de uitvoering van “Het Bureau draagt bij tot en helpt bij de 
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het geïntegreerd maritiem beleid van de 
Europese Unie en sluit met name 
administratieve overeenkomsten met 
andere instanties op door deze verordening 
bestreken gebieden, na goedkeuring door 
de raad van bestuur. De uitvoerend 
directeur stelt de Commissie en de lidstaten 
hiervan in een vroeg stadium van de 
onderhandelingen in kennis.

uitvoering van het geïntegreerd maritiem 
beleid van de Europese Unie en sluit met 
name administratieve overeenkomsten met 
andere instanties op door deze verordening 
bestreken gebieden, na goedkeuring door 
de raad van bestuur. De uitvoerend 
directeur stelt het Europees Parlement, de 
Commissie en de lidstaten hiervan in een 
vroeg stadium van de onderhandelingen in 
kennis.”
(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473. 
Artikel 17 octies van Verordening (EG) 
nr. 768/2005 komt overeen met artikel 25 
van Verordening (EU) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Amendement 1079
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 23 – lid 2 – letter c – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(a bis) Artikel 23, lid 2, letter c, alinea 1, 
wordt vervangen door:

stelt vóór 31 oktober van elk jaar en 
rekening houdend met het advies van de 
Commissie en de lidstaten het 
werkprogramma van het Bureau voor het 
komende jaar vast en zendt het toe aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de lidstaten.

“stelt vóór 31 oktober van elk jaar en 
rekening houdend met het advies van het 
Europees Parlement, de Commissie en de 
lidstaten het werkprogramma van het 
Bureau voor het komende jaar vast en 
zendt het toe aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Commissie en de lidstaten.”
(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473. Artikel 23 
van Verordening (EG) nr. 768/2005 komt 
overeen met artikel 32 van Verordening 
(EU) 2019/473.)
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Or. en

(32005R0768)

Amendement 1080
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 23 – lid 2 – letter c – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

(a ter) Artikel 23, lid 2, letter c, alinea 2, 
wordt vervangen door:

Het werkprogramma bevat de prioriteiten 
van het Bureau. De hoogste prioriteit wordt 
gegeven aan de taken van het Bureau met 
betrekking tot controle- en 
bewakingsprogramma’s. Het 
werkprogramma wordt vastgesteld 
onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure van de Gemeenschap. 
Indien de Commissie binnen 30 dagen na 
de datum waarop het werkprogramma is 
vastgesteld, te kennen geeft het niet eens te 
zijn met dat werkprogramma, bespreekt de 
raad van bestuur het werkprogramma 
opnieuw en keurt hij het, met de eventuele 
wijzigingen, binnen twee maanden in 
tweede lezing goed;

“Het werkprogramma bevat de prioriteiten 
van het Bureau. De hoogste prioriteit wordt 
gegeven aan de taken van het Bureau met 
betrekking tot controle- en 
bewakingsprogramma’s. Het 
werkprogramma wordt vastgesteld 
onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure van de Gemeenschap. 
Indien het Europees Parlement of de 
Commissie binnen 30 dagen na de datum 
waarop het werkprogramma is vastgesteld, 
te kennen geeft het niet eens te zijn met dat 
werkprogramma, bespreekt de raad van 
bestuur het werkprogramma opnieuw en 
keurt hij het, met de eventuele wijzigingen, 
binnen twee maanden in tweede lezing 
goed;”
(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473. Artikel 23 
van Verordening (EG) nr. 768/2005 komt 
overeen met artikel 32 van Verordening 
(EU) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Amendement 1081
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 24 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) Artikel 24, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De raad van bestuur bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Iedere lidstaat mag één lid aanwijzen. De 
lidstaten en de Commissie wijzen voor elk 
lid een plaatsvervanger aan die het lid in 
diens afwezigheid vertegenwoordigt.

“1. De raad van bestuur bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, zes 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement. Iedere lidstaat mag één lid 
aanwijzen. Elke Fractie van het Europees 
Parlement heeft het recht één lid te 
benoemen. De lidstaten, de Commissie en 
het Europees Parlement wijzen voor elk 
lid een plaatsvervanger aan die het lid in 
diens afwezigheid vertegenwoordigt.”
(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473. Artikel 24 
van Verordening (EG) nr. 768/2005 komt 
overeen met artikel 33 van Verordening 
(EU) 2019/473.) 

Or. en

(32005R0768)

Motivering

Elke Fractie van het Europees Parlement moet ook de mogelijkheid hebben om een 
vertegenwoordiger van het bestuursorgaan van het Bureau aan te wijzen.

Amendement 1082
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 26 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan een 
vertegenwoordiger van een relevante EU-
instelling uitnodigen om de vergaderingen 
bij te wonen.

4. De raad van bestuur kan een 
vertegenwoordiger van een relevante EU-
instelling uitnodigen om de vergaderingen 
bij te wonen. De raad van bestuur nodigt 
in ieder geval twee leden van het 
Europees Parlement uit die lid zijn van de 
Commissie visserij om de vergaderingen 
bij te wonen. Het Europees Parlement 
wijst plaatsvervangers aan om deze leden 
te vervangen bij hun afwezigheid.
(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
Verordening (EU) 2019/473. Artikel 26, 
lid 4, van Verordening (EG) nr. 768/2005 
komt overeen met artikel 35, lid 5, van 
Verordening (EU) 2019/473.) 

Or. xm

Amendement 1083
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7
Verordening (EG) nr. 768/2005
Artikel 29 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hij stelt het ontwerp-
jaarlijkswerkprogramma en het ontwerp-
meerjarigwerkprogramma op en legt deze 
na raadpleging van de Commissie en de 
lidstaten voor aan de raad van bestuur. Hij 
neemt passende maatregelen voor de 
uitvoering van het werkprogramma en het 
meerjarig werkprogramma binnen de bij 
deze verordening, de 
uitvoeringsbepalingen en enige geldende 
wetgeving gestelde grenzen;

(a) hij stelt het ontwerp-
jaarlijkswerkprogramma en het ontwerp-
meerjarigwerkprogramma op en legt deze 
na raadpleging van het Europees 
Parlement, de Commissie en de lidstaten 
voor aan de raad van bestuur. Hij neemt 
passende maatregelen voor de uitvoering 
van het werkprogramma en het meerjarig 
werkprogramma binnen de bij deze 
verordening, de uitvoeringsbepalingen en 
enige geldende wetgeving gestelde 
grenzen;

(Verordening (EG) nr. 768/2005 is 
gecodificeerd en ingetrokken bij 
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Verordening (EU) 2019/473. Artikel 29 
van Verordening (EG) nr. 768/2005 komt 
overeen met artikel 38 van Verordening 
(EU) 2019/473.)

Or. en

Amendement 1084
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 17 – leden 2 tot en met 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) in artikel 17 worden de leden 2 tot 
en met 6 geschrapt.

(1) In artikel 17 wordt lid 6 geschrapt.

Or. pt

Amendement 1085
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1967/2006
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de tweede zin van artikel 20, lid 1, 
wordt geschrapt.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1086
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
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Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. “waarneming”: elke waarneming 
van een vissersvaartuig dat activiteiten 
bedrijft die uit hoofde van de bepalingen in 
artikel 3 als IOO-visserij kunnen worden 
beschouwd, door een met inspectie op zee 
belaste bevoegde autoriteit van een lidstaat, 
of door de kapitein van een vissersvaartuig 
van de Unie of een vissersvaartuig van een 
derde land;

17. “waarneming”: elke waarneming 
van een vissersvaartuig dat activiteiten 
bedrijft die uit hoofde van de bepalingen in 
artikel 3 als IOO-visserij kunnen worden 
beschouwd, door een met controle, 
inspectie en toezicht op zee belaste 
bevoegde autoriteit van een lidstaat, of 
door de kapitein van een vissersvaartuig 
van de Unie of een vissersvaartuig van een 
derde land;

Or. en

Amendement 1087
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vermeld staan in artikel 90, lid 2, 
punten a) tot en met n), van Verordening 
(EG) nr. 1224/2009, of

– vermeld staan in artikel 90, lid 3, 
punten a) tot en met n), r), t), v), w) en z), 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009 en 
worden beschouwd als ernstige inbreuken 
op het gemeenschappelijk visserijbeleid 
naargelang van de ernst van de betrokken 
inbreuk, die wordt beoordeeld door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat, op 
grond van criteria als de aard van de 
schade, de waarde ervan en de omvang 
van de inbreuk of de herhaling ervan.

Or. en

Motivering

Volgt uit ingediende amendementen op artikel 90.
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Amendement 1088
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 32 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 32 wordt het 
volgende lid 4 bis ingevoegd:
“4 bis. Indien een land in kennis wordt 
gesteld van de mogelijkheid om op grond 
van de bij artikel 31 vastgestelde criteria 
als niet-meewerkend derde land te worden 
aangemerkt, kan de Commissie 
vrijwaringsmaatregelen nemen om ervoor 
te zorgen dat de preferentiële tarieven 
tijdelijk worden opgeschort voor 
visproducten in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten – of 
vrijhandelsovereenkomsten waarover 
thans wordt onderhandeld – met het 
betreffende land, totdat het land niet meer 
als zodanig wordt aangemerkt.”.

Or. it

Motivering

De IOO-verordening is het meest effectieve wetgevingsinstrument om duurzame visserij in de 
EU-wateren te waarborgen en om dezelfde mate van duurzaamheid in de wateren van derde 
landen te bevorderen. Het toekennen van preferentiële tarieven aan derde landen die met een 
gele kaart zijn aangemeld, kan leiden tot oneerlijke concurrentie met onze vissector en een 
verkeerd signaal afgeven aan degenen die grote inspanningen leveren om aan onze normen te 
voldoen.

Amendement 1089
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 32 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het volgende artikel 32 bis 
wordt ingevoegd:
“Artikel 32 bis
Preferentiële tariefbehandelingen
Wanneer de Commissie, overeenkomstig 
de in artikel 31 bedoelde criteria, bepaalde 
derde landen heeft aangemerkt als 
mogelijke niet-meewerkende derde 
landen, schort zij alle vormen van 
preferentiële tariefbehandeling op van 
visserijproducten die zijn gevangen door 
vissersvaartuigen die onder de vlag van de 
betreffende landen varen.
De opschortingsperiode eindigt wanneer 
de Commissie van mening is dat deze 
landen – in hun hoedanigheid als 
vlaggen-, haven-, kust- of marktstaat – 
hun verplichtingen krachtens 
internationaal recht nakomen wat betreft 
de te ondernemen actie om IOO-visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te 
beëindigen.”

Or. it

Amendement 1090
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 38 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aan artikel 38 wordt het 
volgende lid 10 toegevoegd:
“10 bis. De door de Europese Unie 
gesloten handelsovereenkomsten bevatten 
een vrijwaringsclausule die een tijdelijke 
opschorting van de tariefpreferenties 
mogelijk maakt voor visserij- en 
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aquacultuurproducten zolang een derde 
land voorlopig werd aangemerkt of werd 
aangemerkt als niet-meewerkend derde 
land in het kader van de bestrijding van 
IOO-visserij.”. 

Or. fr

Amendement 1091
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 42 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Artikel 42 wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 42
Ernstige inbreuken
“Voor de doeleinden van deze 
verordening wordt onder “ernstige 
inbreuk” verstaan: elke inbreuk die 
genoemd wordt in artikel 90, lid 2, van de 
punten a) tot en met n), o) en p), van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 of als 
ernstige inbreuk wordt beschouwd uit 
hoofde van artikel 90, lid 3, onder a), c), 
e), f) en i), van dezelfde Verordening (EG) 
nr. 1224/2009.”

Or. pt

Amendement 1092
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 42 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de doeleinden van deze verordening 
wordt onder 'ernstige inbreuk' verstaan: 
elke inbreuk die genoemd wordt in 
artikel 90, lid 2, van de punten a) tot en 
met n), o) en p), van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 of als ernstige inbreuk wordt 
beschouwd uit hoofde van artikel 90, lid 3, 
onder a), c), e), f) en i), van dezelfde 
Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Voor de doeleinden van deze verordening 
wordt onder “ernstige inbreuk” verstaan: 
elke inbreuk die als ernstige inbreuk wordt 
beschouwd en wordt genoemd in 
artikel 90, lid 3, onder a) tot en met n), o), 
p), r), t), v), w) en z), van Verordening 
(EG) nr. 1224/2009.

Or. en

Motivering

Uit andere amendementen op artikel 3 voortvloeiend amendement.

Amendement 1093
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 42 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het volgende artikel 42 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 42 bis
Procedures in geval van ernstige 
inbreuken
Onverminderd artikel 11, lid 4, en artikel 
50 van deze verordening passen de 
lidstaten de bepalingen toe van artikel 85 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009, 
indien er een ernstige inbreuk is 
geconstateerd.”

Or. pt
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Amendement 1094
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. pt

Amendement 1095
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 42 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42 bis. Onverminderd artikel 11, lid 4, en 
artikel 50 van deze verordening passen de 
lidstaten de bepalingen toe van artikel 85 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009, 
indien er een ernstige inbreuk is 
geconstateerd.

42 bis. Onverminderd artikel 11, lid 4, en 
artikel 50 van deze verordening passen de 
lidstaten de bepalingen toe van artikel 85 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009, 
indien er een ernstige inbreuk is 
geconstateerd.

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

Or. es

Amendement 1096
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14
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Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafprocedures in te 
stellen en strafrechtelijke sancties op te 
leggen dienen de lidstaten in 
overeenstemming met hun nationaal recht 
systematisch maatregelen toe te passen op 
en sancties op te leggen aan natuurlijke 
personen die een ernstige inbreuk, zoals 
bedoeld in deze verordening, hebben 
gepleegd, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafprocedures in te 
stellen en strafrechtelijke sancties op te 
leggen dienen de lidstaten in 
overeenstemming met hun nationaal recht 
systematisch maatregelen toe te passen op 
en sancties op te leggen aan natuurlijke 
personen die een ernstige inbreuk, zoals 
bedoeld in deze verordening, hebben 
gepleegd, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

In elk geval kan voor iedere inbreuk niet 
meer dan één lidstaat procedures instellen 
of sancties opleggen.

Or. es

Amendement 1097
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafprocedures in te 
stellen en strafrechtelijke sancties op te 
leggen dienen de lidstaten in 
overeenstemming met hun nationaal recht 
systematisch maatregelen toe te passen op 
en sancties op te leggen aan natuurlijke 
personen die een ernstige inbreuk, zoals 
bedoeld in deze verordening, hebben 
gepleegd, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafprocedures in te 
stellen en strafrechtelijke sancties op te 
leggen dienen de lidstaten in 
overeenstemming met hun nationaal recht 
systematisch maatregelen toe te passen op 
en sancties op te leggen aan natuurlijke 
personen die een ernstige inbreuk, zoals 
bedoeld in deze verordening, hebben 
gepleegd, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

De vaststelling van een inbreuk voor 
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dezelfde feiten kan hoe dan ook geen 
aanleiding geven tot verschillende 
procedures of verschillende sancties in 
verschillende lidstaten.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten straffen de nationale autoriteiten vissers aanvullend voor inbreuken 
volgens hun nationale regels, zodat de eigenaar van het vissersvaartuig twee keer wordt 
bestraft of de eigenaar van het vissersvaartuig wordt bestraft voor inbreuken die zijn 
gepleegd door de kapitein. Dit is onacceptabel. Daarom is het nodig om hierop te wijzen in 
dit artikel.

Amendement 1098
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafprocedures in te 
stellen en strafrechtelijke sancties op te 
leggen dienen de lidstaten in 
overeenstemming met hun nationaal recht 
systematisch maatregelen toe te passen op 
en sancties op te leggen aan natuurlijke 
personen die een ernstige inbreuk, zoals 
bedoeld in deze verordening, hebben 
gepleegd, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van de lidstaten om strafprocedures in te 
stellen en strafrechtelijke sancties op te 
leggen dienen de lidstaten in 
overeenstemming met hun nationaal recht 
systematisch sancties op te leggen aan en 
maatregelen toe te passen op natuurlijke 
personen die een ernstige inbreuk, zoals 
bedoeld in deze verordening, hebben 
gepleegd, of rechtspersonen die 
aansprakelijk worden geacht voor een 
dergelijke inbreuk.

Or. en

Motivering

Er moet rechtszekerheid bestaan ten aanzien van de termen “administratieve maatregelen” 
en “sancties”.
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Amendement 1099
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een natuurlijke persoon 
ervan wordt verdacht een ernstige inbreuk 
te hebben gepleegd, of op heterdaad is 
betrapt bij het plegen van een dergelijke 
ernstige inbreuk, of een rechtspersoon 
ervan wordt verdacht aansprakelijk te zijn 
voor een dergelijke ernstige inbreuk 
overeenkomstig deze verordening, nemen 
de lidstaten in overeenstemming met hun 
nationale recht onverwijld relevante en 
onmiddellijke maatregelen overeenkomstig 
artikel 91 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009.

2. Wanneer een natuurlijke persoon 
op heterdaad is betrapt bij het plegen van 
een ernstige inbreuk of wanneer er 
serieuze aanwijzingen zijn dat een 
natuurlijke persoon een ernstige inbreuk 
heeft gepleegd, of dat een rechtspersoon 
hiervoor aansprakelijk is overeenkomstig 
deze verordening, nemen de lidstaten in 
overeenstemming met hun nationale recht 
onverwijld relevante en onmiddellijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 91 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Or. it

Amendement 1100
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikelen 44 tot en met 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De artikelen 44 tot en met 47 
worden geschrapt.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1101
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Artikel 54 bis en artikel 54 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) de volgende artikelen 54 bis en 
54 ter worden ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 54 bis
Wijziging van de bijlagen
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 54 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen ter wijziging van bijlage II 
en het aanhangsel ervan en bijlage IV, 
teneinde rekening te houden met 
internationale ontwikkelingen op het 
gebied van 
vangstdocumentatieregelingen, 
wetenschappelijke ontwikkelingen en 
technische vooruitgang, met inbegrip van 
aanpassingen om CATCH ten uitvoer te 
kunnen leggen.
Artikel 54 ter
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 12 bis, lid 3, en 
artikel 54 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd.
3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 12 bis, lid 3, en 
artikel 54 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
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gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 12 bis, 
lid 3, en artikel 54 bis vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.”

Or. pt

Amendement 1102
Søren Gade

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1
Verordening (EU) 2016/1139
Artikelen 12 en 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Verordening (EU) 2016/1139 worden 
de artikelen 12 en 13 geschrapt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit houdt verband met het amendement op artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009.



PE652.304v01-00 66/80 AM\1205179NL.docx

NL

Amendement 1103
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 1, 3, 4 en 5 zijn van 
toepassing vanaf [24 maanden na de datum 
van inwerkingtreding].

De artikelen 1, 3, 4 en 5 zijn van 
toepassing vanaf [24 maanden na de datum 
van inwerkingtreding], met uitzondering 
van artikel 1, lid 1, punten 6, 11, 12 en 14, 
die van toepassing zijn vanaf [5 jaar na de 
datum van inwerkingtreding].

Or. es

Motivering

De “vacatio legis” van deze verordening moet worden uitgebreid wat betreft de lokalisatie 
van vaartuigen en de inhoud en de toezending van het visserijlogboek. De Europese 
Commissie en de lidstaten moeten voldoende tijd krijgen om de regelgeving omtrent de 
toepassing te ontwikkelen en de visserijsector moet eveneens voldoende tijd krijgen om de 
vele wijzigingen te kunnen invoeren.

Amendement 1104
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 1, 3, 4 en 5 zijn van 
toepassing vanaf [24 maanden na de 
datum van inwerkingtreding].

De artikelen 1, 3, 4 en 5 zijn van 
toepassing vanaf [36 maanden na de 
datum van inwerkingtreding].

Or. it

Amendement 1105
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 1 – kolom 2 (“Ernstige inbreuk”)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 Niet-naleving van de verplichting 
om gegevens in verband met 
visserijactiviteiten, met inbegrip van 
gegevens die door volgsystemen voor 
vaartuigen moeten worden verzonden en 
voorafgaande kennisgevingen, nauwkeurig 
te registreren en te rapporteren, zoals 
vereist op grond van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

1 Niet-naleving van de verplichting 
om gegevens in verband met 
visserijactiviteiten, met inbegrip van 
gegevens die door volgsystemen voor 
vaartuigen en automatische 
identificatiesystemen moeten worden 
verzonden en voorafgaande 
kennisgevingen, nauwkeurig te registreren 
en te rapporteren, zoals vereist op grond 
van de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Or. en

Amendement 1106
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Schrappen

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen. 

Amendement 1107
Anja Hazekamp

Nr. Ernstige inbreuk Punten

5 Niet-naleving van de verplichtingen in verband met het gebruik van 
vistuig zoals vastgesteld in de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

4
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 5 – kolom 2 (“Ernstige inbreuk”)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 Niet-naleving van de verplichtingen 
in verband met het gebruik van vistuig 
zoals vastgesteld in de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

5 Niet-naleving van de verplichtingen 
in verband met het gebruik van vistuig 
zoals vastgesteld in de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid of niet-
naleving 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.

Or. en

Amendement 1108
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel 1 – nummer 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Nr. Ernstige inbreuk Punten

5 bis Niet-naleving van technische maatregelen en andere 
instrumenten ter vermindering van de bijvangsten van jonge 
exemplaren en beschermde soorten.

4

Or. fr

Amendement 1109
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
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Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 6 – kolom 2 (“Ernstige inbreuk”)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ernstige inbreuk Ernstige inbreuk

Het opvoeren van een motor of manipulatie 
van apparaten voor de continue monitoring 
van het motorvermogen om het vermogen 
op te voeren tot meer dan het op het 
motorcertificaat vermelde maximale 
continue motorvermogen.

Voor vaartuigen die op bestanden vissen 
die onder een visserijinspanningsregeling 
vallen: het opvoeren van een motor of 
manipulatie van apparaten voor de 
continue monitoring van het 
motorvermogen om het vermogen op te 
voeren tot meer dan het op het 
motorcertificaat vermelde maximale 
continue motorvermogen.

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1110
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Nr. Ernstige inbreuk Punten

6 bis Voor vaartuigen die op bestanden vissen die onder een 
visserijinspanningsregeling vallen: het opvoeren van een motor om het 
vermogen op te voeren tot meer dan het op het motorcertificaat 
vermelde maximale continue motorvermogen.

5

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.
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Amendement 1111
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 16 – kolom 2 (“Ernstige inbreuk”)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ernstige inbreuk Ernstige inbreuk

Het vissen in een beperkt of gesloten 
gebied of een gebied voor herstel van de 
bestanden, of tijdens een gesloten seizoen 
of zonder quotum of na volledige benutting 
van het quotum of onder een gestelde 
dieptegrens.

Het vissen in een beperkt of gesloten 
gebied of een gebied voor herstel van de 
bestanden, 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.

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1112
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 18 – kolom 2 (“Ernstige inbreuk”)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ernstige inbreuk Ernstige inbreuk

Het deelnemen aan gerichte visserij, het 
aan boord houden, overladen, 
overbrengen of aanlanden van soorten 
waarvoor een moratorium of -verbod of 
gesloten seizoen geldt.

Het uitvoeren van visserijactiviteiten die 
zijn gericht op soorten waarvoor een 
moratorium, visverbod of gesloten seizoen 
geldt, of het aan boord houden, overladen 
of aanlanden van die soorten.

Or. es
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Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1113
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage III – tabel – rij 19 – kolom 2 (“Ernstige inbreuk”)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ernstige inbreuk Ernstige inbreuk

Het bemoeilijken van de werkzaamheden 
van functionarissen of waarnemers bij het 
uitvoeren van hun taak.

Het ernstig en met opzet bemoeilijken van 
de werkzaamheden van functionarissen of 
waarnemers om het uitvoeren van hun taak 
te belemmeren.

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1114
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage IV – tabel – rij 1 – kolom 2 (“Criterium”) – streepjes 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criterium Criterium

– De vangsten in verband met de 
vermeende inbreuk vonden plaats:
in een gesloten gebied; of

Schrappen

onder een gestelde dieptegrens;
– de inbreuk is de tweede inbreuk die in 
de voorgaande twaalf maanden werd 
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vastgesteld.

Or. es

Motivering

De inbreuken kunnen geen criterium zijn voor de verzwaring van andere inbreuken. Het 
vissen in een beperkt of gesloten gebied of onder een gestelde dieptegrens is op zichzelf reeds 
een ernstige inbreuk volgens artikel 90, lid 2, onder i), van de verordening. Bovendien 
worden ze in artikel 91 bis, lid 2, reeds aangehaald als verzwarend criterium.

Amendement 1115
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage IV – tabel – rij 2 – kolom 2 (“Criterium”) – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criterium Criterium

– De vermeende inbreuk is de tweede 
inbreuk die in de voorgaande twaalf 
maanden werd vastgesteld;

Schrappen

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1116
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage IV – tabel – rij 3 – kolom 2 (“Criterium”) – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criterium Criterium

– De vangsten in verband met de Schrappen
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vermeende inbreuk vonden plaats:
in een gesloten gebied; of
onder een gestelde dieptegrens;

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1117
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage IV – tabel – rij 3 – kolom 2 (“Criterium”) – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criterium Criterium

– de vermeende inbreuk is de tweede 
inbreuk die in de voorgaande twaalf 
maanden werd vastgesteld;

Schrappen

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1118
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage IV – tabel – rij 3 – kolom 1 (“Activiteiten”)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Activiteiten Activiteiten

Artikel 90, lid 3, onder d) Schrappen
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Niet-naleving van de verplichtingen in 
verband met het gebruik van vistuig zoals 
vastgesteld in de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1119
Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Bijlage IV – tabel – rij 4 – kolom 2 (“Criterium”) – streepjes 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criterium Criterium

– De vangsten in verband met de 
vermeende inbreuk vonden plaats:

Schrappen

in een gesloten gebied; of
onder een gestelde dieptegrens;

– de vermeende inbreuk is de derde 
inbreuk die in de voorgaande zes 
maanden werd vastgesteld;

Or. es

Motivering

Ter wille van de samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1120
Grace O’sullivan

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
 Bijlage II – tabel 1 – rij 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Naam van het 
vissersvaartuig

Vlag — Thuishaven en 
registratienummer

Roepnaam IMO/Lloyds-nummer 
(indien toegekend)

Amendement

2. Naam van het 
vissersvaartuig

Vlag — Thuishaven en 
registratienummer

Roepnaam IMO/Lloyds-nummer 
of andere unieke 
identificatie van het 
vaartuig (indien een 
IMO-nummer niet van 
toepassing is)

Or. en

Motivering

In het huidige vangstcertificaat ontbreekt bepaalde informatie die essentieel is voor de 
traceerbaarheid, wat een ernstige tekortkoming is bij het bepalen of de zending afkomstig is 
van potentiële IOO-visserij. Deze tekst maakt de aanduiding van de unieke 
identificatiegegevens van het vaartuig verplicht, evenals de aanduiding van het soort/de 
soorten vistuig gebruikt bij de visserijactiviteiten en het vangstgebied met meer 
nauwkeurigheid. Deze aanvullende informatie over ingevoerde visserijproducten op de EU-
markt zal helpen zorgen voor een gelijker speelveld met EU-exploitanten wier verslaglegging 
aan een hoge norm moeten voldoen.

Amendement 1121
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1– rij 4 – kolom 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

IMO/Lloyds-nummer (indien toegekend) IMO/Lloyds-nummer of andere unieke 
identificatie van het vaartuig (indien een 
IMO-nummer niet van toepassing is)

Or. en
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Amendement 1122
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1– rij 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vistuig (1)
(1) Code toegewezen volgens de 
internationale statistische 
standaardclassificatie van vistuig van de 
FAO

Or. es

Motivering

Om de exploitanten gelijk te blijven behandelen en dezelfde informatie te hebben over de 
visserijproducten moet het voor de vangsten voor invoer gebruikte vistuig verplicht zijn voor 
alle visserijproducten die op de EU-markt komen.

Amendement 1123
Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1– rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Soort Productc
ode

Vangstgeb
ied(en) en 
-data

Geschat levend 
gewicht (kg)

Geschat aan 
te landen 
gewicht (kg)

Geverifieerd 
aangeland 
gewicht (kg) 
in 
voorkomend 
geval 

Amendement

Soort Productc
ode

Vangstgeb
ied(en) (2)

Data 
van de 
vangst: 
van - 
tot

Geschat 
nettogewicht 
aan te 
landen vis 
(kg)

Nettogewicht 
vis (kg)

Geverifieerd 
nettogewicht 
vis (kg) (3)
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(2) Vangstgebied(en):

– FAO-gebied(en); en

– Exclusieve Economische Zone(s) en/of volle zee; en

– Gebied(en) gereglementeerd door een regionale organisatie voor visserijbeheer

(3) Alleen invullen in het kader van een officiële inspectie

Or. es

Motivering

Om de exploitanten gelijk te blijven behandelen en dezelfde informatie te hebben over de 
visserijproducten moet het concrete vangstgebied worden vermeld op het vangstcertificaat, en 
dat gegeven moet verplicht zijn voor alle visserijproducten die op de EU-markt komen. 
Bovendien moet het formulier worden vereenvoudigd om misverstanden tussen de 
exploitanten te vermijden. In die zin is het noodzakelijk te verduidelijken dat de laatste kolom, 
het geverifieerde gewicht, alleen moet worden ingevuld in het kader van een officiële 
inspectie, in voorkomend geval.

Amendement 1124
Grace O’sullivan

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Soort Productcode Vangstgebied(
en) en -data

Geschat levend 
gewicht 
(nettogewicht 
vis in kg)

Geschat aan te 
landen levend 
gewicht 
(nettogewicht 
vis in kg)

Geverifieerd 
aangeland gewicht 
(nettogewicht in kg) 

Amendement

Soort Productcode
Vangstgebied(
en) en -data 
(*2)

Geschat levend 
gewicht 
(nettogewicht 
vis in kg)

Geschat aan te 
landen levend 
gewicht 
(nettogewicht 
vis in kg)

Geverifie
erd 
aangeland 
gewicht 
(nettogew
icht in kg) 

Soort(en) 
vistuig
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(*2) Vermelden van het statistisch gebied/deelgebied/de statistische sector van de FAO waar de vangst 
is verricht en aangeven of de vangst op volle zee of in een door de ROVB gereglementeerd gebied of 
een EEZ is verricht.

Or. en

Motivering

In het huidige vangstcertificaat ontbreekt bepaalde informatie die essentieel is voor de 
traceerbaarheid, wat een ernstige tekortkoming is bij het bepalen of de zending afkomstig is 
van potentiële IOO-visserij. Deze tekst maakt de aanduiding van de unieke 
identificatiegegevens van het vaartuig verplicht, evenals de aanduiding van het soort/de 
soorten vistuig gebruikt bij de visserijactiviteiten en het vangstgebied met meer 
nauwkeurigheid. Deze aanvullende informatie over ingevoerde visserijproducten op de EU-
markt zal helpen zorgen voor een gelijker speelveld met EU-exploitanten wier verslaglegging 
aan een hoge norm moeten voldoen.

Amendement 1125
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1 – rij 7 – kolom 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vangstgebied(en) en -data Vangstgebied(en) en -data (**)

Or. en

Amendement 1126
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1 – asterisk ** (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(**) Vermelden van het statistisch 
gebied/deelgebied/de statistische sector 
van de FAO waar de vangst is verricht en 
aangeven of de vangst op volle zee of in 
een door de ROVB gereglementeerd 
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gebied of een EEZ is verricht.

Or. en

Amendement 1127
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1 – rij 7 – kolom 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Soort(en) vistuig

Or. en

Amendement 1128
Grace O’sullivan

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1 – rij 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kapitein van het 
ontvangende vaartuig

Handteken
ing

Naam van het 
vaartuig

Roepnaam IMO/Lloyds-nummer 
(indien toegekend)

Amendement

Kapitein van het 
ontvangende vaartuig

Handteken
ing

Naam van het 
vaartuig

Roepnaam IMO/Lloyds-nummer of 
andere unieke 
identificatie van het 
vaartuig (indien een 
IMO-nummer niet van 
toepassing is)

Or. en
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Motivering

In het huidige vangstcertificaat ontbreekt bepaalde informatie die essentieel is voor de 
traceerbaarheid, wat een ernstige tekortkoming is bij het bepalen of de zending afkomstig is 
van potentiële IOO-visserij. Deze tekst maakt de aanduiding van de unieke 
identificatiegegevens van het vaartuig verplicht, evenals de aanduiding van het soort/de 
soorten vistuig gebruikt bij de visserijactiviteiten en het vangstgebied met meer 
nauwkeurigheid. Deze aanvullende informatie over ingevoerde visserijproducten op de EU-
markt zal helpen zorgen voor een gelijker speelveld met EU-exploitanten wier verslaglegging 
aan een hoge norm moeten voldoen.

Amendement 1129
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage II – tabel 1 – rij 11 – kolom 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

IMO/Lloyds-nummer
 (indien toegekend)

IMO/Lloyds-nummer of andere unieke 
identificatie van het vaartuig (indien een 
IMO-nummer niet van toepassing is)

Or. en


