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Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling ter compensatie 
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Voorstel voor een verordening (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 17
Titel

Verordening van de Raad tot instelling van 
een regeling ter compensatie van de extra 
kosten voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten van de Azoren, Madeira, 
de Canarische Eilanden en de Franse 
departementen Guyana en Réunion voor de 
periode 2007-2013

Verordening van de Raad tot instelling van 
een regeling ter compensatie van de door de 
ultraperifere ligging veroorzaakte extra 
kosten voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten van de Azoren, Madeira, 
de Canarische Eilanden en de Franse 
departementen Guyana en Réunion

Or. pt

Motivering

Als men de huidige regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging 
veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van sommige 
ultraperifere gebieden zoals die is vastgesteld bij Verordening nr. 2328/2003, die op 31 
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december 2006 afliep, wil verlengen, is er geen enkele reden om de titel ervan te wijzigen.

Bovendien is de regeling ingesteld om de extra kosten te compenseren waarmee de branche 
wordt geconfronteerd bij de afzet van de visserijproducten uit deze ultraperifere gebieden als 
gevolg van de specifieke nadelen van hun ligging. Deze nadelen hebben een blijvend karakter 
en dus moet de regeling niet beperkt worden in de tijd.  

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 18
Titel

Verordening van de Raad tot instelling van 
een regeling ter compensatie van de extra 
kosten voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten van de Azoren, Madeira, 
de Canarische Eilanden en de Franse 
departementen Guyana en Réunion voor de 
periode 2007-2013

Verordening van de Raad tot instelling van 
een regeling ter compensatie van de door de 
ultraperifere ligging veroorzaakte extra 
kosten voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten van de Azoren, Madeira, 
de Canarische Eilanden en de Franse
departementen Guyana en Réunion

Or. fr

Motivering

(Deze wijziging geldt voor de hele tekst van de verordening. Als dit amendement wordt 
aangenomen, moet deze wijziging in de hele tekst worden aangebracht). Het POSEI-
visserijprogramma (Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter 
afgestemde maatregelen inzake visserij) mag, net als POSEI-landbouw, niet in de tijd beperkt 
zijn, aangezien de geografische en structurele handicaps, waarvoor de programma's in het 
leven zijn geroepen, onomkeerbaar zijn.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 19
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Er moet toestemming worden 
gegeven voor de bevoorrading van de 
communautaire markt, binnen de grenzen 
van de huidige productiecapaciteit ervan, 
wanneer de vangsten van de visserijvloten 
van de ultraperifere regio's niet toereikend 
zijn om de plaatselijke visverwerkende 
industrie te bevoorraden.
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Or. fr

Motivering

Intracommunautaire invoer moet toegestaan worden wanneer de vangsten van de vloten van 
de ultraperifere gebieden ontoereikend zijn om de visverwerkende industrie in die gebieden 
rendabel te houden. In haar verslag COM(2006)734, blz. 9, stelt de Commissie dat "in 
sommige bedrijfstakken invoer noodzakelijk is om schaalvoordelen te kunnen realiseren en de 
capaciteit van het bedrijf volledig te kunnen gebruiken".

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 20
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Om de bijzondere beperkingen te 
compenseren die de viskwekerij in de 
ultraperifere regio's heeft als gevolg van de 
afstand, het insulaire en ultraperifere 
karakter, het geringe oppervlak, het reliëf, 
het klimaat en de economische 
afhankelijkheid van een klein aantal 
producten, kan een uitzondering worden 
toegestaan op het beleid van de Commissie 
om geen toestemming te geven voor 
overheidssteun voor de productie, 
verwerking en afzet van de in bijlage I van 
het Verdrag genoemde visserijproducten.

Or. pt

Motivering

Deze overweging spoort met het door de rapporteur voor advies voorgestelde nieuwe artikel 
7 bis (amendement 15).

Net als in het POSEI-programma voor landbouwproducten, ingesteld bij Verordening nr. 
247/2006/EG van de Raad van 30 januari 2006 moet, gezien de bijzondere beperkingen als 
bedoeld in artikel 299, lid 2 van het Verdrag en die de ultraperifere gebieden kenmerken, ook 
hier een uitzonderingsregel worden toegestaan voor de ultraperifere gebieden voor wat 
betreft de verlening van overheidssteun, opdat de steunregeling kan worden aangevuld met 
nationale steunmaatregelen.



PE 386.314v01-00 4/14 AM\655523NL.doc

NL

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 21
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) ) Om de bijzondere beperkingen te 
compenseren die de viskwekerij in de 
ultraperifere regio's heeft als gevolg van de 
afstand, het insulaire en ultraperifere 
karakter, het geringe oppervlak, het reliëf, 
het klimaat en de economische 
afhankelijkheid van een klein aantal 
producten, kan een uitzondering worden 
toegestaan op het beleid van de Commissie 
om geen toestemming te geven voor 
overheidssteun voor de productie, 
verwerking en afzet van de in bijlage I van 
het Verdrag genoemde visserijproducten.

Or. fr

Motivering

De Europese Commissie moet voor de ultraperifere regio's een uitzonderingsregeling met 
betrekking tot de overheidssteun aan de visserijsector in het leven roepen, naar het voorbeeld 
van wat is vastgelegd bij de recente herziening van POSEI-landbouw.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 22
Overweging 9

(9) Opdat kan worden beslist of de 
compensatieregeling na 2013 wordt 
voortgezet, moet de Commissie tijdig
voordat de regeling afloopt, een op een 
onafhankelijke evaluatie gebaseerd verslag 
indienen bij het Europees Parlement, de 
Europese Raad en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité.

(9) Uiterlijk op 31 december 2011 moet de 
Commissie een op een onafhankelijke 
evaluatie gebaseerd verslag indienen bij het 
Europees Parlement, de Europese Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal Comité
over de toepassing van de 
compensatieregeling, waarin zij analyseert 
in hoeverre deze heeft bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening; indien nodig moet zij dit 
verslag gepaard doen gaan met passende 
wetgevingsvoorstellen.

Or. pt
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Motivering

Omwille van de coherentie met artikel 8, lid 2 van het onderhavige voorstel en met een 
soortgelijke bepaling in de verordening inzake POSEI-landbouw.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 23
Overweging 9

(9) Opdat kan worden beslist of de 
compensatieregeling na 2013 wordt 
voortgezet, moet de Commissie tijdig 
voordat de regeling afloopt, een op een 
onafhankelijke evaluatie gebaseerd verslag 
indienen bij het Europees Parlement, de 
Europese Raad en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité.

(9) De Commissie moet tijdig een op een 
onafhankelijke evaluatie gebaseerd verslag 
indienen bij het Europees Parlement, de 
Europese Raad en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité waarin zij aantoont 
welke impact de in het kader van deze 
verordening uitgevoerde maatregelen 
hebben gehad.

Or. fr

Motivering

Het POSEI-visserijprogramma (Programma van speciaal op een afgelegen en insulair 
karakter afgestemde maatregelen inzake visserij) mag, net als POSEI-landbouw, niet in de 
tijd beperkt zijn, aangezien de geografische en structurele handicaps, waarvoor de 
programma's in het leven zijn geroepen, onomkeerbaar zijn.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 24
Artikel 3, lid 1, inleidende formule

1. De compensatie wordt betaald aan de 
volgende ondernemers die extra kosten 
moeten maken voor de afzet van 
visserijproducten :

1. De compensatie wordt betaald aan de 
volgende ondernemers die als gevolg van de 
ultraperifere ligging extra kosten moeten 
maken voor de afzet van visserijproducten
uit de in artikel 1 genoemde gebieden:

Or. pt

Motivering

Omwille van de coherentie met de voor de verordening voorgestelde titel. Zie amendement 
17.
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 25
Artikel 3, lid 1, letter c) 

c) de ondernemers in de sector verwerking 
en afzet, of verenigingen van dergelijke 
ondernemers, die extra kosten moeten 
maken voor de afzet van de betrokken 
producten.

c) de ondernemers in de sector verwerking 
en afzet, of verenigingen van dergelijke 
ondernemers.

Or. pt

Motivering

Volgt logischerwijze uit lid 1 en is dus overbodig.

Amendement ingediend door Pedro Guerreiro

Amendement 26
Artikel 3, lid 1, letter c) 

c) de ondernemers in de sector verwerking 
en afzet, of verenigingen van dergelijke 
ondernemers, die extra kosten moeten 
maken voor de afzet van de betrokken 
producten.

c) de ondernemers in de sector verwerking 
en afzet, of verenigingen van dergelijke 
ondernemers, die extra kosten moeten 
maken voor de productie en de afzet van de 
betrokken producten.

Or. pt

Motivering

Er zijn andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om de 
ultraperifere gebieden, met name het ontbreken van schaaleconomieën en de hoge 
productiekosten. Daarom dient men niet alleen te focussen op de vervoerskosten, maar moet 
ook rekening worden gehouden met andere kosten (productie en afzet).

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Wanneer echter de vangsten in de in 
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artikel 1 bedoelde gebieden niet volstaan 
om de plaatselijke verwerkingsindustrie te 
bevoorraden kan, in afwijking van lid 4, 
letter b), uitzonderlijkerwijs compensatie 
worden verleend voor vis die door 
communautaire visserijschepen is
gevangen.

Or. pt

Motivering

Om in te spelen op de veelvuldige ontoereikendheid van de visserijopbrengsten van de in de 
ultraperifere gebieden geregistreerde visserijvloten moet het mogelijk worden gemaakt dat 
ook compensatie wordt verleend voor visserijproducten die door elders in de Unie 
geregistreerde vaartuigen worden gevangen.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 28
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Wanneer echter de plaatselijke 
vangsten niet volstaan om de plaatselijke 
verwerkingsindustrie te bevoorraden, wordt 
compensatie verleend voor de bevoorrading 
met niet-verwerkte visserijproducten uit 
landen van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Intracommunautaire invoer moet toegestaan worden wanneer de vangsten van de vloten van 
de ultraperifere gebieden ontoereikend zijn om de visverwerkende industrie in die gebieden 
rendabel te houden. In haar verslag COM(2006)734, blz. 9, stelt de Commissie dat "in 
sommige bedrijfstakken invoer noodzakelijk is om schaalvoordelen te kunnen realiseren en de 
capaciteit van het bedrijf volledig te kunnen gebruiken".

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 29
Artikel 5, lid 2, letter a)

a) voor elk visserijproduct, met de extra a) voor elk visserijproduct, met de extra 
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kosten die het gevolg zijn van de bijzondere 
handicaps van de betrokken gebieden, en
met name de uitgaven voor het vervoer naar 
het Europese continent,

kosten die het gevolg zijn van de bijzondere 
handicaps van de betrokken gebieden, zoals
de uitgaven voor het vervoer naar het 
Europese continent,

Or. pt

Motivering

Zie amendement nr 5 van de rapporteur.

De compensatie moet rekening houden met andere uitgaven die van invloed zijn op de extra 
kosten, naast de uitgaven voor vervoer. En hierbij gaat het niet alleen om de uitgaven voor 
het vervoer naar het Europese continent, maar ook tussen de ultraperifere regio's en binnen 
de ultraperifere regio's. Overigens strookt dit ook met de doelstellingen van het specifieke 
compensatieprogramma van de extra kosten dat door de Commissie is voorgesteld in verband 
met het versterk partnerschap voor de ultraperifere regio's:  verbetering van de
toegankelijkheid van deze regio's niet alleen ten opzichte van het Europese continent, maar 
ook tussen en binnen deze regio's.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 30
Artikel 5, lid 2, letter b)

b) met welke andere soorten van 
overheidsmaatregelen dan ook die van 
invloed zijn op de hoogte van de extra 
kosten.

b) met welke andere soorten van uitgaven
dan ook die van invloed zijn op de hoogte 
van de extra kosten.

Or. pt

Motivering

Behalve de vervoerskosten zijn er andere gerelateerde uitgaven die van invloed zijn op de 
extra kosten voor de bedrijven die betrokken zijn bij de afzet van visproducten, bijvoorbeeld 
de hogere kosten door gebruik van olijfolie, zout, olie en andere producten die worden 
gebruikt bij visverwerking - die eveneens in aanmerking moeten worden genomen bij de 
compensatie.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 31
Artikel 5, lid 3
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3. De compensatie voor de extra kosten staat 
in verhouding tot de extra kosten die ermee 
moeten worden bestreden, en bedraagt ten 
hoogste 75% van de kosten voor het vervoer 
naar het Europese continent en andere, 
bijbehorende kosten.

3. De compensatie voor de extra kosten staat 
in verhouding tot de extra kosten die ermee 
moeten worden bestreden.

Or. fr

Motivering

De compensatie moet niet alleen betrekking hebben op de vervoerskosten en niet beperkt 
worden tot 75% van deze kosten (er is geen limiet in het POSEI-programma voor de 
landbouw), zelfs al is het waar dat een overcompensatie moet worden vermeden.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 32
Artikel 5, lid 3

3. De compensatie voor de extra kosten staat 
in verhouding tot de extra kosten die ermee 
moeten worden bestreden, en bedraagt ten 
hoogste 75% van de kosten voor het vervoer 
naar het Europese continent en andere, 
bijbehorende kosten.

3. De compensatie voor de extra kosten staat 
in verhouding tot de extra kosten die ermee 
moeten worden bestreden.

Or. pt

Motivering

Er moet geen maximum compensatie voor de extra kosten worden vastgesteld, naar het 
voorbeeld van POSEI-landbouw.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 33
Artikel 6

De betrokken lidstaten mogen de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde lijst en hoeveelheden van de 
in aanmerking komende visserijproducten en 
het in artikel 5, lid 1, bedoelde niveau van de 
compensatie aanpassen om rekening te 
houden met veranderende omstandigheden, 

1. De betrokken lidstaten mogen de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde lijst en 
hoeveelheden van de in aanmerking 
komende visserijproducten en het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde niveau van de 
compensatie aanpassen om rekening te 
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op voorwaarde dat de bij artikel 5, lid 4, 
vastgestelde totaalbedragen in acht worden 
genomen.

houden met veranderende omstandigheden, 
op voorwaarde dat de bij artikel 5, lid 4, 
vastgestelde totaalbedragen in acht worden 
genomen.

2. De in lid 1 genoemde aanpassingen 
kunnen bestaan uit een differentiatie van 
de hoeveelheden visserijproducten die in 
aanmerking komen voor een compensatie, 
alsook van de hoogte van de compensatie, 
binnen een regio of tussen regio's die bij 
een en dezelfde lidstaat horen.
3. Om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de omstandigheden kan 
de Commissie naar aanleiding van de 
informatie die zij ontvangt van de 
betrokken lidstaten, een differentiatie 
toepassen op de hoeveelheden 
visserijproducten die in aanmerking komen 
voor een compensatie, alsook op de hoogte 
van de compensatie tussen de verschillende 
lidstaten.
De differentiatie wordt toegepast binnen de 
limiet van het jaarlijkse totaalbedrag voor 
de compensatie, dat wordt vastgesteld door 
de begrotingsautoriteit, en zonder afbreuk 
te doen aan de sleutel voor de respectieve 
verdeling, in overeenstemming met de 
bedragen als vastgesteld in artikel 5, lid 4.
Bovendien houdt de differentiatie rekening 
met onder meer de toestand van de 
biologisch gevoelige bestanden, de hoogte 
van de extra kosten en de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de productie en 
de afzet.

Or. pt

Motivering

Het gaat erom de lidstaten meer flexibiliteit te geven bij de vaststelling en aanpassing van de 
lijsten van visserijproducten en overeenkomstige hoeveelheden die in aanmerking komen voor 
compensatie, alsmede van de hoogte van de compensatie, binnen de grenzen van het 
jaarlijkse totaalbedrag. Deze flexibiliteit kan bestaan uit een differentiatie binnen een regio of 
tussen regio's van een en dezelfde lidstaat, waarbij de grenzen van dit bedrag en de 
respectieve verdeelsleutel in acht worden genomen. Tevens geldt zij voor de differentiatie 
tussen de verschillende lidstaten, met het oog op een optimale toepassing van de compensatie 
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als gepland in deze verordening.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 34
Artikel 7, lid 1

1. Binnen vier maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
delen de betrokken lidstaten de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde lijst en hoeveelheden en het 
in artikel 5, lid 1, bedoelde niveau van de 
compensatie, hierna gezamenlijk “het 
compensatieplan” genoemd, aan de 
Commissie mee.

1. Binnen vier maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
delen de betrokken lidstaten de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde lijst en hoeveelheden, het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde niveau van de 
compensatie en een uitvoerige lijst van te 
nemen maatregelen om te waarborgen dat 
de bepalingen van artikel 4, leden 2 t/m 4 
worden nageleefd, hierna gezamenlijk “het 
compensatieplan” genoemd, aan de 
Commissie mee.

Or. en

Motivering

Amendement dat moet waarborgen dat alleen legaal gevangen vis profiteert van de 
compensatie als vastgesteld in de verordening.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 35
Artikel 7, lid 4

4. Indien een lidstaat overeenkomstig 
artikel 6 wijzigingen aanbrengt, dient hij zijn 
gewijzigde compensatieplan in bij de 
Commissie en is de bij de leden 2 en 3 
vastgestelde procedure van 
overeenkomstige toepassing.

4. Indien een lidstaat overeenkomstig 
artikel 6 wijzigingen aanbrengt, dient hij zijn 
gewijzigde compensatieplan in bij de 
Commissie. Dit plan wordt geacht te zijn 
goedgekeurd indien de Commissie niet 
reageert binnen een termijn van vier 
weken, gerekend vanaf de datum van 
ontvangst van het gewijzigde plan.

Or. pt

Motivering

Er moet een snellere procedure komen in geval van een wijziging van een compensatieplan.
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Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 36
Artikel 7, lid 4

4. Indien een lidstaat overeenkomstig 
artikel 6 wijzigingen aanbrengt, dient hij zijn 
gewijzigde compensatieplan in bij de 
Commissie en is de bij de leden 2 en 3 
vastgestelde procedure van 
overeenkomstige toepassing.

4. Indien een lidstaat overeenkomstig 
artikel 6 wijzigingen aanbrengt, dient hij zijn 
gewijzigde compensatieplan in bij de 
Commissie. Dit plan wordt geacht te zijn 
goedgekeurd indien de Commissie niet 
reageert binnen een termijn van vier 
weken, gerekend vanaf de datum van 
ontvangst van het gewijzigde plan.

Or. fr

Motivering

Deze vereenvoudigde en verkorte procedure moet ervoor zorgen dat er sneller gereageerd 
kan worden op de ontwikkeling van de omstandigheden.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 37
Artikel 8, lid 1

1. Elke betrokken lidstaat dient jaarlijks 
uiterlijk op 30 april een jaarverslag over de 
toepassing van de compensatie in bij de 
Commissie.

1. Elke betrokken lidstaat dient jaarlijks 
uiterlijk op 30 juni een jaarverslag over de 
toepassing van de compensatie in bij de 
Commissie.

Or. pt

Motivering

Statistische gegevens zijn nauwelijks beschikbaar vóór het einde van het eerste trimester.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 38
Artikel 8, lid 1

1. Elke betrokken lidstaat dient jaarlijks 1. Elke betrokken lidstaat dient jaarlijks 
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uiterlijk op 30 april een jaarverslag over de 
toepassing van de compensatie in bij de 
Commissie.

uiterlijk op 30 juni een jaarverslag over de 
toepassing van de compensatie in bij de 
Commissie.

Or. fr

Motivering

Sommige lidstaten hebben meer tijd nodig om hun verslag op basis van solide gegevens op te 
stellen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 39
Artikel 8, lid 2

2. Uiterlijk op 31 december 2011 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een op een onafhankelijke 
evaluatie gebaseerd verslag in over de 
toepassing van de compensatie, welk verslag 
zo nodig vergezeld gaat van voorstellen voor 
regelgeving.

2. Uiterlijk op 31 december 2011, en 
vervolgens om de vijf jaar, dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een op een onafhankelijke 
evaluatie gebaseerd verslag in over de 
toepassing van de compensatie, welk verslag 
zo nodig vergezeld gaat van voorstellen voor 
regelgeving.

Or. pt

Motivering

Dit amendement houdt verband met het schrappen van de verwijzing naar de periode 2007-
2013 en de vervalclausule, alsmede met de vermelding van een herzieningsclausule naar het 
voorbeeld van het POSEI landbouw.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 40
Artikel 8, lid 2

2. Uiterlijk op 31 december 2011 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een op een onafhankelijke 
evaluatie gebaseerd verslag in over de 
toepassing van de compensatie, welk verslag

2. Uiterlijk op 31 december 2011, en 
vervolgens om de vijf jaar, dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een op een onafhankelijke 
evaluatie gebaseerd verslag in over de 
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zo nodig vergezeld gaat van voorstellen voor 
regelgeving.

toepassing van de compensatie, welk verslag 
zo nodig vergezeld gaat van voorstellen voor 
regelgeving.

Or. fr

Motivering

De POSEI-visserijregeling (Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter 
afgestemde maatregelen) moet een regeling zijn die niet beperkt is in de tijd, naar het 
voorbeeld van POSEI-landbouw. Immers de geografische en structurele beperkingen in 
verband met de ultraperifere ligging, die het motief zijn van het programma, zijn 
onveranderlijk. Derhalve wordt van de Commissie een periodiek verslag verlangd.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 41
Artikel 10

De lidstaten stellen passende bepalingen vast 
om de naleving van de bij deze verordening 
vastgestelde eisen en de regelmatigheid van 
de verrichtingen te garanderen.

De lidstaten stellen passende bepalingen vast 
om de naleving van de bij deze verordening 
vastgestelde eisen en de regelmatigheid van 
de verrichtingen te garanderen. Bepalingen 
over de traceerbaarheid van 
visserijproducten zijn dermate gedetailleerd 
dat producten die niet in aanmerking 
komen voor compensatie geïdentificeerd 
kunnen worden.

Or. en

Motivering

Er moeten uitvoeriger voorwaarden worden opgenomen om ervoor te zorgen dat alleen legale 
visserijproducten in aanmerking komen voor compensatie.


