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STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

in eerste lezing vastgesteld op 22 november 2022 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 ▌ wat betreft 

beperkingen op de toegang tot de wateren van de Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, 

lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2,

1 PB C 517 van 22.12.2021, blz. 123.
2 Standpunt van het Europees Parlement van 22 november 2022.
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Alle vissersvaartuigen van de Unie hebben, met inachtneming van de voorschriften 

van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), gelijke toegang tot de wateren en 

de visbestanden van de Unie.

(2) Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 voorziet in 

afwijkingen van de regel inzake gelijke toegang.

(3) Overeenkomstig die verordening mogen de lidstaten in de wateren tot twaalf zeemijl 

vanaf hun basislijnen de visserij beperken tot de vissersvaartuigen die van oudsher in 

die wateren vissen vanuit havens aan de aangrenzende kust.

(4) Voorts mogen de lidstaten de toegang tot de wateren tot honderd zeemijl vanaf de 

basislijnen van de in artikel 349, eerste alinea ▌, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) genoemde ultraperifere gebieden van de 

Unie beperken tot de vissersvaartuigen die in de havens van die gebieden zijn 

geregistreerd.

(5) De bestaande voorschriften tot beperking van de toegang tot de visbestanden in de 

twaalfzeemijlszone van de lidstaten zijn de instandhouding ten goede gekomen door 

de visserijinspanning in de meest kwetsbare delen van de Uniewateren aan banden te 

leggen. Die voorschriften hebben ook gezorgd voor het voortbestaan van traditionele 

visserijactiviteiten die van cruciaal belang zijn voor de sociale en economische 

ontwikkeling van bepaalde kustgemeenschappen.

1 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en 
Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).
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(6) Bestaande regels die de toegang tot de mariene biologische rijkdommen rond de in 

artikel▌ 349, eerste alinea, VWEU genoemde ultraperifere gebieden van de Unie 

beperken, hebben, gezien de structurele, sociale en economische situatie van die 

gebieden, bijgedragen tot de instandhouding van hun lokale economie.

(7) De bestaande afwijkingen met betrekking tot de beperkingen op de toegang tot de 

wateren van de Unie lopen af op 31 december 2022. Die afwijkingen moeten vanaf 

die datum evenwel met tien jaar worden verlengd om de continuïteit van de huidige 

beschermingsmaatregelen te waarborgen en te voorkomen dat het evenwicht dat 

sinds de invoering van deze bijzondere regeling is bereikt, wordt verstoord. Die 

afwijkingen maken integraal deel uit van het GVB, en de duur en reikwijdte van 

die verlenging kunnen bij een evaluatie van het GVB worden herzien.

(8) Overeenkomstig artikel 510 van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 

enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 

anderzijds1 moet de uitvoering van rubriek vijf van die overeenkomst, met inbegrip 

van de bepalingen met betrekking tot toegang tot de wateren, vier jaar na afloop 

van de aanpassingsperiode, die op 30 juni 2026 afloopt, worden herzien.

1 PB L 149 van 30.4.2021, blz. 10.
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(9) De Commissie moet vóór het verstrijken van de afwijkingen aan het Europees 

Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de toepassing van de algemene 

voorschriften inzake toegang tot de wateren bedoeld in artikel 5 van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013. Dat verslag moet uiterlijk op 30 juni 2031 worden ingediend.

(10) Naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie moet bijlage I bij Verordening 

(EU) nr. 1380/2013 worden gewijzigd. Die bijlage moet ook worden gewijzigd naar 

aanleiding van een gezamenlijk verzoek van Italië en Griekenland betreffende de 

toegang van de Italiaanse vissersvaartuigen tot de zone van zes tot twaalf zeemijl van 

de Griekse territoriale wateren in de Ionische Zee en naar aanleiding van een 

voorstel van Griekenland voor de toegang van Italiaanse vissersvaartuigen tot de 

zone van zes tot twaalf zeemijl van de Griekse exclusieve economische zone (EEZ), 

in overeenstemming met de bijlage bij deze verordening.

(11) Verordening (EU) nr. 1380/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden 

gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1380/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a) in de leden 2, 3 en 4, wordt "31 december 2022" vervangen door 

"31 december 2032";

b) het volgende lid wordt toegevoegd:

"5. De Commissie brengt uiterlijk op 30 juni 2031 aan het Europees 

Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing van dit artikel.";

2) bijlage I wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze 

verordening.
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat met ingang van 1 januari 2023.

Gedaan te ▌,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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BIJLAGE

"BIJLAGE I

TOEGANG TOT KUSTWATEREN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5, LID 2

1. Ierse kustwateren

a) TOEGANG VOOR FRANKRIJK

Geografisch gebied Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)

Demersale 
soorten

Onbeperkt1. Erris Head, noordwest Sybil Point, west

Langoustine Onbeperkt

Demersale 
soorten

Onbeperkt

Langoustine Onbeperkt

2. Mizen Head, zuid Stags, zuid

Makreel Onbeperkt

Demersale 
soorten

Onbeperkt

Langoustine Onbeperkt

Makreel Onbeperkt

3. Stags, zuid Cork, zuid

Haring Onbeperkt

4. Cork, zuid, Carnsore Point, zuid Alle soorten Onbeperkt

5. Carnsore Point, zuid, Haulbowline, 
zuidoost

Alle soorten, 
behalve schaal- 
en schelpdieren

Onbeperkt
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b) TOEGANG VOOR NEDERLAND

Geografisch gebied Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)

Haring Onbeperkt1. Stags, zuid
Carnsore Point, zuid Makreel Onbeperkt

c) TOEGANG VOOR DUITSLAND

Geografisch gebied Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)

1. Old Head of Kinsale, zuid Carnsore Point, 
zuid

Haring Onbeperkt

2. Cork, zuid
Carnsore Point, zuid

Makreel Onbeperkt
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d) TOEGANG VOOR BELGIË

Geografisch gebied Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Ierse kust (zes tot twaalf zeemijl)

1. Cork, zuid
Carnsore Point, zuid

Demersale 
soorten

Onbeperkt

2. Wicklow Head, oost Carlingford Lough, 
zuidoost

Demersale 
soorten

Onbeperkt

2. Belgische kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

drie tot twaalf zeemijl Nederland Alle soorten Onbeperkt

Frankrijk Haring Onbeperkt
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3. Deense kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Noordzeekust (Deens-Duitse grens 
tot Hanstholm) (zes tot twaalf 
zeemijl)

Platvis OnbeperktDuitsland

Garnalen Onbeperkt

Platvis Onbeperkt

Deens-Duitse grens tot Blåvands 
Huk

Nederland

Rondvis Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt, 
alleen vanaf 
1 juni tot en met 
31 juli

België

Schelvis Onbeperkt, 
alleen vanaf 
1 juni tot en met 
31 juli

Duitsland Platvis Onbeperkt

Schol Onbeperkt

Blåvands Huk tot Bovbjerg

Nederland

Tong Onbeperkt

Wijting Onbeperkt, 
alleen vanaf 
1 juni tot en met 
31 juli

Thyborøn tot Hanstholm België

Schol Onbeperkt, 
alleen vanaf 
1 juni tot en met 
31 juli
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Platvis Onbeperkt

Sprot Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt

Zwarte koolvis Onbeperkt

Schelvis Onbeperkt

Makreel Onbeperkt

Haring Onbeperkt

Duitsland

Wijting Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt

Schol Onbeperkt

Nederland

Tong Onbeperkt

België Schol Onbeperkt, 
alleen vanaf 
1 juni tot en met 
31 juli

Platvis Onbeperkt

Sprot Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt

Zwarte koolvis Onbeperkt

Schelvis Onbeperkt

Makreel Onbeperkt

Haring Onbeperkt

Duitsland

Wijting Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt

Schol Onbeperkt

Skagerrak
(Hanstholm tot Skagen) (vier 
tot twaalf zeemijl)

Nederland

Tong Onbeperkt
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Kabeljauw Onbeperkt

Platvis Onbeperkt

Langoustine Onbeperkt

Kattegat (drie tot twaalf mijl) Duitsland

Haring Onbeperkt

Ten noorden van Sjaelland tot de 
breedtecirkel die de vuurtoren van 
Forsnæs doorsnijdt

Duitsland Sprot Onbeperkt

Platvis Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt

Haring Onbeperkt

Sprot Onbeperkt

Aal Onbeperkt

Zalm Onbeperkt

Wijting Onbeperkt

Oostzee
(inbegrepen de Belten, de Sont en 
Bornholm) (drie tot twaalf 
zeemijl)

Duitsland

Makreel Onbeperkt

Skagerrak
(vier tot twaalf mijl)

Zweden Alle soorten Onbeperkt

Kattegat
(drie tot twaalf mijl) 1

Zweden Alle soorten Onbeperkt

Oostzee
(drie tot twaalf mijl)

Zweden Alle soorten Onbeperkt

1 Gemeten vanaf de kustlĳn.



- 13 -

4. Duitse kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Demersale 
soorten

Onbeperkt

Sprot Onbeperkt

Denemarke
n

Zandspiering Onbeperkt

Demersale 
soorten

Onbeperkt

Noordzeekust
(drie tot twaalf zeemijl) – alle kusten

Nederland

Garnalen Onbeperkt

Deens-Duitse grens tot de noordpunt 
van Amrum op 54°43' NB

Denemarke
n

Garnalen Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt

Schol Onbeperkt

Haring Onbeperkt

Sprot Onbeperkt

Aal Onbeperkt

Wijting Onbeperkt

Oostzee
(drie tot twaalf mijl) Denemarke

n

Makreel Onbeperkt
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5. Kustwateren van Frankrĳk en de overzeese departementen

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere bepalingen

Noordoost-
Atlantische kust 
(zes tot twaalf 
zeemijl)

Demersale 
soorten

OnbeperktBelgië

Sint-
jakobsschelp
en

Onbeperkt

Belgisch-Franse grens tot het 
oosten van het departement La 
Manche (monding van La Vire – 
Grandcamp-les-Bains 49°23'30" 
NB – 1°2' WL richting 
noordnoordoost)

Nederland Alle soorten Onbeperkt

Dunkerque (2°20' OL) tot
Cap d'Antifer (0°10' OL)

Duitsland Haring Onbeperkt, alleen vanaf 
1 oktober tot en met 31 
december
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Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere bepalingen

Atlantische kust (zes tot twaalf 
zeemijl)

Spaans-Franse grens tot 46°08' 
NB

Spanje Ansjovis Gerichte visserij, 
onbeperkt, alleen vanaf 
1 maart tot en met 
30 juni

Visserij voor levend aas, 
alleen van 1 juli tot en 
met 31 oktober

Sardine Onbeperkt, alleen vanaf 
1 januari tot en met 
28 februari en van 1 juli 
tot en met 31 december
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Voorts moeten de 
activiteiten met 
betrekking tot de 
hierboven genoemde 
soorten worden 
uitgeoefend 
overeenkomstig, en 
binnen de grenzen van, 
de activiteiten in 1984

Middellandse-Zeekust
(zes tot twaalf zeemijl)

Grens Spanje/Cap Leucate Spanje Alle soorten Onbeperkt
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6. Spaanse kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Atlantische kust (zes tot twaalf zeemijl)

Frans-Spaanse grens tot
de vuurtoren van Cap Mayor (3°47' 
WL)

Frankrijk Pelagische 
soorten

Onbeperkt, 
overeenkomstig, 
en binnen de 
grenzen van, de 
activiteiten in 
1984

Middellandse-Zeekust
(zes tot twaalf zeemijl)

Frankrijk/Cap Creus Frankrijk Alle soorten Onbeperkt
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7. Kroatische kustwateren1

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Twaalf mijl beperkt tot het zeegebied 
onder de soevereiniteit van Kroatië 
benoorden 45°10' NB langs de 
westkust van Istrië, van de 
buitengrens van de territoriale zee 
van Kroatië, waar deze breedtelijn 
de westkust van Istrië raakt (kaap 
Grgatov rt Funtana)

Slovenië Demersale en 
kleine 
pelagische 
soorten, 
inclusief sardine 
en ansjovis

100 ton voor ten 
hoogste 
25 vissersvaartuigen
, daaronder 
begrepen 5 met 
trawlnetten 
uitgeruste 
vaartuigen

1 De bovenvermelde regeling is van toepassing vanaf het moment dat de arbitrale uitspraak 
die voortvloeit uit de op 4 november 2009 in Stockholm ondertekende 
arbitrageovereenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering van 
de Republiek Kroatië, volledig ten uitvoer is gelegd.
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8. Nederlandse kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

België Alle soorten Onbeperkt

Demersale 
soorten

Onbeperkt

Sprot Onbeperkt

Zandspiering Onbeperkt

Denemarke
n

Horsmakreel Onbeperkt

Kabeljauw Onbeperkt

(Drie tot twaalf zeemijl) hele kust

Duitsland

Garnalen Onbeperkt

(Zes tot twaalf zeemijl) hele kust Frankrijk Alle soorten Onbeperkt
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9. Sloveense kustwateren1

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Twaalf mijl beperkt tot het 
zeegebied onder de soevereiniteit 
van Slovenië benoorden 
45°10' NB langs de westkust van 
Istrië, van de buitengrens van de 
territoriale zee van Kroatië, waar 
deze breedtelijn de westkust van 
Istrië raakt (kaap Grgatov rt 
Funtana)

Kroatië Demersale en 
kleine 
pelagische 
soorten, 
inclusief sardine 
en ansjovis

100 ton voor ten 
hoogste 
25 vissersvaartuigen, 
daaronder begrepen 5 
met trawlnetten 
uitgeruste vaartuigen

1 De bovenvermelde regeling is van toepassing vanaf het moment dat de arbitrale 
uitspraak die voortvloeit uit de op 4 november 2009 in Stockholm ondertekende 
arbitrageovereenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en de regering 
van de Republiek Kroatië, volledig ten uitvoer is gelegd.

10. Finse kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Oostzee (vier tot twaalf mijl) 1 Zweden Alle soorten Onbeperkt
1 Drie tot twaalf mĳl rond de Bogskär Eilanden.
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11. Zweedse kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Skagerrak (vier tot twaalf zeemijl) Denemarken Alle soorten Onbeperkt

Kattegat (drie tot twaalf mijl)1 Denemarken Alle soorten Onbeperkt

Denemarken Alle soorten OnbeperktOostzee (vier tot twaalf mijl)

Finland Alle soorten Onbeperkt

1 Gemeten vanaf de kustlĳn.
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12. Griekse kustwateren

Geografisch gebied Lidstaat Soort Hoeveelheid of 
bijzondere 
bepalingen

Ionische Zee, zes tot twaalf zeemijl in 
de Griekse territoriale wateren

Zuidzuidoosten van het eiland Kreta 
(ten oosten van 26°00′00′′ OL), zes tot 
twaalf zeemijl in de Griekse EEZ

Zuidzuidoosten van het eiland 
Koufonisi, zes tot twaalf zeemijl in de 
Griekse EEZ

Zuidzuidwesten van het eiland Kasos, 
zes tot twaalf zeemijl in de Griekse 
EEZ

Zuidzuidoosten van het eiland 
Karpathos, zes tot twaalf zeemijl in de 
Griekse EEZ 

Zuidzuidwesten (ten westen van 
27˚59′02.00′′ OL) van het eiland 
Rhodos, zes tot twaalf zeemijl in de 
Griekse EEZ.

Italië Koppotigen
Schaaldieren
Demersale 
soorten
Grote 
pelagische 
soorten

Maximaal 
68 vaartuigen

"


