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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 

vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 

voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 

een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 

(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 

correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 

diensten. 

 

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 

ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 

derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 

kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 

bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 

Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 

schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].  
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de 

instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de 

Oostzee, de Belten en de Sont 

(COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2012)0591), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C7-0332/2012), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 20121, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0000/2013), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 2187/2005 

Artikel 26 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"5. Indien de Commissie besluit dat de "5. Indien de Commissie besluit dat de 

                                                 
1 PB C 44 van 15.2.2013, blz. 157. 
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maatregelen niet voldoen aan de 

voorwaarden van lid 1, gelast zij de 

betrokken lidstaat bij uitvoeringsbesluit de 

maatregelen in te trekken of te wijzigen."; 

maatregelen niet voldoen aan de 

voorwaarden van lid 1, gelast zij de 

betrokken lidstaat bij uitvoeringshandeling 

de maatregelen in te trekken of te 

wijzigen."; 

Or. en 

Motivering 

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt de 

uitvoeringshandeling als toepasselijke maatregel vermeld.  

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 2187/2005 

Artikel 29 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 

in artikel 29 bedoelde gedelegeerde 

handelingen wordt aan de Commissie 

verleend voor onbepaalde tijd. 

2. De bevoegdheid om de in artikel 29 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie verleend 

voor een periode van drie jaar te rekenen 

vanaf …*. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden voor het einde van de 

termijn van drie jaar een verslag op over 

de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met perioden van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

uiterlijk drie maanden voor het einde van 

elke periode bezwaar maakt tegen deze 

verlenging. 

 ____________________ 

 * PB: gelieve de datum van de 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

Or. en 

Motivering 

De verlening van bevoegdheden aan de Commissie moet van beperkte duur zijn. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 2187/2005 

Artikel 31 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 31 bis 

 Algemene evaluatie en herziening 

 Tegen ...* evalueert de Commissie de 

doeltreffendheid van de in deze 

verordening vastgestelde maatregelen en, 

wanneer gepast, doet zij een 

wetgevingsvoorstel aan het Europees 

Parlement en de Raad voor de wijziging 

van deze verordening teneinde ervoor te 

zorgen dat zij in overeenstemming is met 

Verordening (EU) nr. .../2013 van het 

Europees Parlement en de Raad over het 

gemeenschappelijk visserijbeleid1. 

 _______________ 

 * PB: gelieve de datum in te voegen: 

1 jaar na de inwerkingtreding van 

Verordening (EU) nr. .../2013 over het 

gemeenschappelijk visserijbeleid. 

 1 PB L ..." 

Or. en 
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TOELICHTING 

Het voorstel van de Commissie 

 

Met het Verdrag van Lissabon werd een nieuwe, drielagige hiërarchie van normen ingevoerd. 

De eerste laag bevat wetgevende handelingen (richtlijnen en verordeningen) waarin het beleid 

dat tot de interne bevoegdheid van de Europese Unie behoort, verder in detail wordt 

uitgewerkt. De tweede laag bestaat uit gedelegeerde handelingen (zoals bepaald in artikel 290, 

lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), zijnde niet-wetgevende 

handelingen van algemene toepassing waarmee bepaalde niet-essentiële elementen van de 

wetgevende handeling worden aangevuld of gewijzigd. De derde laag zijn de zogenaamde 

uitvoeringshandelingen (zie artikel 291 van het VWEU) die kunnen worden gebruikt om de 

twee eerder vermelde types van EU-handelingen volgens eenvormige voorwaarden ten 

uitvoer te leggen. 

 

Wetgevende handelingen worden door het Europees Parlement en de Raad als gelijkwaardige 

medewetgevers aangenomen via de gewone wetgevingsprocedure (zie artikel 294 van het 

VWEU) of door de Raad alleen wanneer speciale wetgevingsprocedures van toepassing zijn 

voor de goedkeuring van een handeling. Zowel gedelegeerde handelingen als 

uitvoeringshandelingen worden door de Commissie aangenomen nadat zij hiervoor in een 

wetgevende handeling de bevoegdheid heeft gekregen. 

 

Het is niet altijd duidelijk welk type handeling moet worden gekozen. In vergelijking met 

wetgevende handelingen hebben gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen als 

voordeel dat de Unie de mogelijkheid heeft snel te reageren op een nieuwe situatie, maar dit 

gaat uiteraard ten koste van een minder grondige wetgevingsprocedure. Zij mogen niet 

worden gebruikt in situaties die niet in het Verdrag worden gespecificeerd aangezien dit de 

burgers van de Unie de kwalitatief goede wetgeving kan ontzeggen waar zij recht op hebben. 

 

De Commissie heeft voorgesteld de verordening op één lijn te brengen met het nieuwe 

wetgevingskader door de huidige besluiten van de Raad te vervangen door 

uitvoeringsbesluiten.  

 

Het standpunt van de rapporteur 

 

De rapporteur ziet veel controverses rond de inwerkingtreding van deze verordening, zoals 

bijvoorbeeld het teruggooien van ondermaatse vis en ook de specificaties van het vistuig. De 

rapporteur is echter van mening dat het in deze fase van de werken niet is aan te bevelen de 

gewone procedure voor de aanpassing van een verordening aan de door het Verdrag van 

Lissabon vereiste veranderingen (nieuwe comitologie) niet te volgen, omdat de 

onderhandelingen tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad over de 

toekomstige vorm van het gemeenschappelijk visserijbeleid al aan de gang zijn. De 

aanneming van de nieuwe verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (de zogenaamde basisverordening) zal een rechtstreekse 

invloed hebben op de toepassing van de technische maatregelen in de Oostzee, de Belten en 

de Sont en heeft tot resultaat dat belangrijke wijzigingen moet worden aangebracht aan deze 

verordening. Op dit moment van de werken dergelijke wijzigingen voorstellen brengt het 
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gevaar met zich mee dat zij strijdig zullen blijven met de voorschriften van de 

basisverordening. 

 

De rapporteur meent echter dat de Commissie onmiddellijk na de bekendmaking van de tekst 

van de basisverordening in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuw, grondig 

gewijzigd ontwerp moet voorstellen van de verordening inzake technische maatregelen van de 

visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont. Om hierop toe te zien voegt de rapporteur 

toe dat de Commissie hierover een voorstel voor een nieuwe verordening moet doen uiterlijk 

een jaar na de bekendmaking van de basisverordening in het Publicatieblad van de Europese 

Unie. 

 


