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WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE 

 

over de vaststelling van instandhoudingsmaatregelen in het kader van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid voor Natura 2000-gebieden en met het oog op de 

doelstellingen van de kaderrichtlijn mariene strategie 

 

1. INLEIDING 

Dit werkdocument is door de diensten van de Commissie opgesteld na raadpleging van 

de deskundigen van de lidstaten en relevante belanghebbenden. Met dit document wordt 

beoogd goede praktijken te beschrijven met betrekking tot de elementen waarmee 

lidstaten rekening dienen te houden wanneer zij gemeenschappelijke aanbevelingen 

opstellen voor de vaststelling van instandhoudingsmaatregelen in het kader van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)1, in naleving van hun verplichtingen uit hoofde 

van artikel 6 van de habitatrichtlijn2, artikel 4 van de vogelrichtlijn3 en artikel 13, lid 4, 

van de kaderrichtlijn mariene strategie4. Ook heeft het werkdocument als doel te wijzen 

op de regels en procedures voor het indienen van gemeenschappelijke aanbevelingen 

door de lidstaten, zodat de Commissie instandhoudingsmaatregelen kan vaststellen 

middels een gedelegeerde handeling uit hoofde van artikel 11, leden 2 en 3, van het 

GVB.  

Dit document vervangt de richtsnoeren betreffende visserijmaatregelen voor mariene 

Natura 2000-gebieden die in 2009 werden gepubliceerd op basis van het eerdere GVB. 

In het document wordt rekening gehouden met het nieuwe model van regionalisering, op 

basis waarvan lidstaten uit hoofde van artikel 11 van het GVB gemeenschappelijke 

aanbevelingen kunnen indienen voor de vaststelling door de Commissie van 

instandhoudingsmaatregelen middels gedelegeerde handelingen. 

De goede praktijken die in dit document worden beschreven, zijn alleen bedoeld ter 

informatie en doen geen afbreuk aan de lezing van het Hof van Justitie en het Gerecht of 

aan besluiten van de Commissie.  

Alle relevante juridische bepalingen zijn integraal in de bijlage opgenomen. 

2. ACHTERGROND  

Op grond van artikel 6 van de habitatrichtlijn en artikel 4 van de vogelrichtlijn moeten 

lidstaten instandhoudingsmaatregelen vaststellen voor de Natura 2000-gebieden die 

                                                           
1 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk 

visserijbeleid (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 34). 
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 

en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
3 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud 

van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7). 
4 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een 

kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (PB 

L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 
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worden aangewezen in het kader van deze richtlijnen (respectievelijk speciale 

beschermingszones5 en speciale beschermingszones voor vogels genoemd) om 

achteruitgang van de habitats en verstoring van de soorten waarvoor de gebieden zijn 

aangewezen te vermijden en in hun ecologische behoeften te voorzien. Op grond van 

artikel 13, lid 4, van de kaderrichtlijn mariene strategie moeten programma's van 

maatregelen die in het kader van de richtlijn worden opgesteld, ruimtelijke 

beschermingsmaatregelen bevatten die bijdragen aan samenhangende en representatieve 

netwerken van beschermde mariene gebieden, waarbij de diversiteit van de 

samenstellende ecosystemen, zoals mariene beschermde gebieden, adequaat is gedekt. 

Op het terrein van het gemeenschappelijk visserijbeleid kunnen lidstaten uit hoofde van 

artikel 11 van het GVB instandhoudingsmaatregelen vaststellen die nodig zijn voor de 

naleving van de verplichtingen krachtens de milieuwetgeving van de Unie. De 

maatregelen die moeten worden vastgesteld voor de instandhouding van de biologische 

rijkdommen van de zee, vallen overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder d), van de VWEU 

onder de exclusieve bevoegdheid van de EU en kunnen worden vastgesteld op grond van 

de machtiging in artikel 11. 

In artikel 11 van het GVB worden twee scenario's geïntroduceerd:  

Scenario 1 (artikel 11, lid 1): de vast te stellen maatregelen6 zullen geen gevolgen hebben 

voor de vissersvaartuigen die onder de vlag van andere lidstaten varen. In dit geval is de 

lidstaat in kwestie gemachtigd om de desbetreffende maatregelen vast te stellen op de in 

artikel 11, lid 1, van het GVB gespecificeerde voorwaarden. 

Scenario 2 (artikel 11, leden 2 en 3): meer dan één lidstaat heeft een rechtstreeks belang 

bij het beheer van de visserij waarvoor de vast te stellen maatregelen gevolgen sorteren7. 

In dit geval moet de lidstaat in kwestie op regionaal niveau samenwerken om een 

gemeenschappelijke aanbeveling op te stellen en deze bij de Commissie in te dienen. Na 

te hebben beoordeeld of de gemeenschappelijke aanbeveling in overeenstemming is met 

de vereisten van artikel 11, is de Commissie bevoegd om deze maatregelen vast te stellen 

middels een gedelegeerde handeling. Hiertoe is artikel 18, leden 1 tot en met 4 en 6, van 

het GVB van toepassing.  

Indien er binnen de in artikel 11, lid 3, eerste alinea, vermelde termijn geen 

gemeenschappelijke aanbeveling wordt ingediend, of indien de gemeenschappelijke 

aanbeveling niet voldoet aan de vereisten die worden vermeld in artikel 11, lid 1, van het 

GVB, kunnen instandhoudingsmaatregelen worden vastgesteld via de gewone 

wetgevingsprocedure, overeenkomstig artikel 11, lid 3, tweede alinea, van het GVB.  

                                                           
5 De leden 2 tot en met 4 van artikel 6 van de habitatrichtlijn gelden ook voor gebieden van communautair 

belang.  
6 In dit scenario mogen de maatregelen, op grond van artikel 11, lid 1, worden toegepast in de zone van 

12 zeemijl, in de exclusieve economische zone van de betrokken lidstaat of in beide zones.  
7 In dit scenario kunnen de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, worden toegepast in de exclusieve 

economische zone of zowel in de zone van 12 zeemijl als in de exclusieve economische zone.  
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Indien er in spoedeisende gevallen geen gemeenschappelijke aanbeveling is ingediend, 

stelt de Commissie de maatregelen vast overeenkomstig artikel 11, lid 4, van het GVB. 

Onverminderd het bovenstaande mogen lidstaten, als de instandhoudingsmaatregelen 

alleen gelden binnen de zone van 12 zeemijl, deze ook aannemen op grond van artikel 20 

van het GVB, op de hierin uiteengezette voorwaarden. 
 

 

3. GEMEENSCHAPPELIJKE AANBEVELINGEN 

3.1. Een gemeenschappelijke aanbeveling opstellen 

Bij het opstellen van een gemeenschappelijke aanbeveling, moeten de volgende fasen 

worden doorlopen: 

 Nagaan welke andere lidstaten betrokken zijn  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemende lidstaat te bepalen of de 

maatregelen gevolgen kunnen hebben voor vissersvaartuigen die onder de vlag van een 

andere lidstaat varen en of andere lidstaten een rechtstreeks belang hebben bij het beheer 

van de visserij waarvoor de maatregelen die hij voornemens is vast te stellen, gevolgen 

sorteren. Op grond van artikel 4, lid 1, punt 22, van het GVB, bestaat een "rechtstreeks 

belang bij het beheer" uit vangstmogelijkheden of uit een visserijactiviteit die plaatsvindt 

in de exclusieve economische zone van de initiatiefnemende lidstaat. Door middel van 

een brede en transparante benadering van de raadpleging van andere lidstaten, kunnen de 

lidstaten die een rechtstreeks belang hebben bij het beheer van de visserij waarvoor de 

maatregelen gevolgen sorteren, beter worden geïdentificeerd. Het is buitengewoon 

aanbevelenswaardig dat de relevante nationale autoriteiten in een vroeg stadium worden 

betrokken bij samenwerking op lidstaatniveau tussen de autoriteiten voor visserij en 

natuurbescherming en andere relevante departementen (zoals visserijcontrole, marine 

enz.). 

 Gemeenschappelijke aanbeveling opstellen en belanghebbenden raadplegen  

 

In artikel 11, lid 3, van het GVB wordt verwezen naar een termijn van zes maanden 

waarbinnen de betrokken lidstaten een gemeenschappelijke aanbeveling moeten indienen 

nadat zij hebben bepaald dat de initiatiefnemende lidstaat voldoende informatie heeft 

verschaft over de vereiste instandhoudingsmaatregelen. Dit betekent dat lidstaten, nadat 

de initiatiefnemende lidstaat de andere lidstaten voldoende informatie heeft verschaft 

over de vereiste maatregelen, zes maanden de tijd hebben om de gemeenschappelijke 

aanbeveling in te dienen. De Commissie heeft vervolgens drie maanden de tijd om na te 

gaan of de maatregelen in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving (bijv., indien 

van toepassing, de GVB-verordening, de kaderrichtlijn mariene strategie en de vogel- en 
de habitatrichtlijn), een evaluatie uit te voeren op basis van wetenschappelijk bewijs en de 
maatregelen vast te stellen middels een gedelegeerde verordening.  

Aangezien er nogal wat tijd kan gaan zitten in het verzamelen van informatie, het 

uitvoeren van de nodige wetenschappelijke beoordelingen en het opstellen van de 
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gemeenschappelijke aanbevelingen, moet dit proces zorgvuldig worden gepland.  Het 

wordt derhalve als beste praktijk beschouwd om belanghebbenden in een vroeg stadium 

bij het proces te betrekken en transparant te zijn over de procedures, waaronder het 

tijdschema.  Het wordt ook gezien als beste praktijk om, voordat de officiële periode van 

6 maanden van start gaat, al informele raadplegingen te houden met andere lidstaten en 

betrokken partijen. 

Tijdens het opstellen van de gemeenschappelijke aanbevelingen moeten lidstaten 

overeenkomstig artikel 18, lid 2, van het GVB de uit hoofde van het GVB opgerichte 

adviesraden raadplegen.  

Om ervoor te zorgen dat deze raadpleging zinvol is en hierbij andere vastgestelde goede 

praktijken8 worden gevolgd op het gebied van de raadpleging van partners (lidstaten en 

belanghebbenden), zijn de volgende goede praktijken vastgesteld: 

a) tijdige vrijgave en eenvoudige toegang tot relevante informatie, met inbegrip 

van een indicatief tijdschema; 

b) voldoende tijd voor partners om de belangrijkste voorbereidende documenten 

te analyseren en er commentaar op te leveren;  

c) beschikbare kanalen waardoor partners vragen kunnen stellen, bijdragen 

kunnen leveren en worden geïnformeerd over de wijze waarop hun voorstellen in 

overweging zijn genomen; 

d) de verspreiding van de resultaten van de raadpleging. 

Aangezien de Commissie bevoegd is om de maatregelen vast te stellen die zijn 

opgenomen in de aanbeveling, is het van groot belang dat de maatregelen in de 

gemeenschappelijke aanbeveling duidelijk, volledig en geschikt voor het beoogde 

doeleinde zijn, in overeenstemming met artikel 11, lid 1, van het GVB. De verplichtingen 

uit hoofde van de milieuwetgeving van de Unie en de instandhoudingsdoelstellingen9 van 

de gebieden in kwestie, vormen het uitgangspunt voor het proces. 

3.2. Informatie bij de gemeenschappelijke aanbeveling  

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun gemeenschappelijke aanbevelingen worden 

vergezeld van de nodige biologische, milieu-, sociale, economische, technische en andere 

informatie die wordt geacht relevant te zijn voor de Commissie bij de uitvoering van de 

beoordelingen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11 van het GVB, met 

inbegrip van relevant wetenschappelijk bewijs.  

                                                           
8 Zie bijvoorbeeld de relevante elementen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 240/2014 van de 

Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van 

de Europese structuur- en investeringsfondsen. 

9 Binnen de kaderrichtlijn mariene strategie zou dit de beoordeling inhouden van de milieutoestand 

(artikel 8, lid 1, onder a)) en de vaststelling van milieudoelen (artikel 10) om een goede milieutoestand te 

bereiken. 
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De voorgestelde maatregelen moeten nodig zijn om de in punt 1 van dit document 

bedoelde milieuwetgeving na te leven. Deze maatregelen moeten in verhouding staan tot 

de nagestreefde doelstellingen en naar behoren rekening houden met duurzame 

ontwikkeling en de maatschappelijke en economische effecten van de voorgenomen 

maatregel. De voorgestelde maatregelen moeten duidelijk worden omschreven, waarbij 

moet worden aangetoond hoe zij in overeenstemming zijn met de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied in kwestie en met de voorzorgsbenadering 

van het visserijbeheer "waarbij het ontbreken van adequate wetenschappelijke informatie 

niet als reden mag worden aangevoerd om beheersmaatregelen voor de instandhouding 

van de doelsoorten, de geassocieerde of afhankelijke soorten en de niet-doelsoorten en 

hun omgeving, uit te stellen of achterwege te laten" (artikel 4, lid 8, van het GVB).  

In het kader hieronder zijn goede praktijken opgenomen, evenals voorbeelden van 

informatie die moet worden opgenomen in de ingediende gemeenschappelijke 

aanbevelingen. Deze lijst is niet uitputtend.  

GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE 

MOET WORDEN VERSCHAFT DOOR DE LIDSTATEN IN DE INGEDIENDE 

GEMEENSCHAPPELIJKE AANBEVELINGEN 

1. De staat van instandhouding van de beschermde habitats en/of soorten en de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied10 moeten duidelijk worden 

beschreven.  

2. Het wetenschappelijke bewijs bij de gemeenschappelijke aanbevelingen moet 

betrouwbaar zijn en hierin moeten in voorkomend geval de beschermde habitats 

gedetailleerd in kaart worden gebracht.  

3. De visserijactiviteiten moeten adequaat worden beschreven. Voorbeelden van 

informatie die kan worden opgenomen: statistieken over de operationele vloot, zoals 

vlootactiviteit in het gebied of de regio, de verdeling van de vloot (over naties, tuig en 

soorten); identificatie van de lidstaten die momenteel actieve visserijbelangen hebben in 

het gebied; gebiedspecifieke informatie over visserijactiviteiten/-technieken, doel- en 

bijvangstsoorten, inspanning en ruimtelijk gebruik; seizoensgebonden patronen in de 

visserijactiviteiten in de afgelopen periode, bijv. 3-5 jaar; en waarschijnlijke toekomstige 

patronen in de visserijactiviteiten. 

4. De effecten van visserijactiviteiten op de beschermde habitats en/of soorten moeten 

adequaat worden beschreven en beoordeeld. Voorbeelden van informatie die kan worden 

opgenomen: identificatie van bedreigende visserijactiviteiten; bekende en waarschijnlijke 

effecten van de verschillende soorten vistuig op de beschermde habitats en/of soorten; 

interactie tussen visserijactiviteiten en beschermde habitats en/of soorten; gelokaliseerde 

of gebiedspecifieke effecten van de verschillende soorten vistuig op de beschermde 

habitats en/of soorten.  

                                                           
10 Binnen de kaderrichtlijn mariene strategie zou dit de beoordeling inhouden van de milieutoestand 

(artikel 8, lid 1, onder a)) en de vaststelling van milieudoelen (artikel 10) om een goede milieutoestand te 

bereiken. 
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Er moet ook informatie worden verschaft over bekende en waarschijnlijke effecten van 

andere, niet aan de visserij gerelateerde, menselijke activiteiten in het gebied en de 

cumulatieve effecten op de beschermde habitats en/of soorten. 

5. De verwachte instandhoudingsvoordelen van de voorgestelde maatregelen voor de 

beschermde gebieden (in termen van een gunstige staat van instandhouding van habitats 

en/of soorten of een goede milieutoestand in het kader van de kaderrichtlijn mariene 

strategie) moeten worden beschreven. 

6. De verwachte effecten van de voorgestelde maatregelen op visserijactiviteiten, met 

inbegrip van de sociaaleconomische effecten, moeten worden beschreven. Voor nieuwe 

maatregelen die vallen onder het maatregelenprogramma van de kaderrichtlijn mariene 

strategie, moeten de analyses van de effectbeoordeling die is uitgevoerd overeenkomstig 

artikel 13, lid 3, van de kaderrichtlijn mariene strategie worden opgenomen. 

7. Er moet worden voorzien in adequaat toezicht op de uitvoering van maatregelen, met 

betrekking tot de visserijen waarvoor deze gevolgen hebben en de milieudoelen die 

moeten worden gerealiseerd, evenals de periodieke herziening van deze doelen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen voor het toezicht op en de beoordeling van de 

instandhouding en/of het herstel van de habitats en/of soorten in het gebied, met inbegrip 

van een termijn voor de herziening van deze maatregelen.  

8. De mogelijke verplaatsing van de visserijinspanning en de effecten daarvan op nieuwe 

gebieden moeten ook worden geëvalueerd en hierover moet dienovereenkomstig verslag 

worden uitgebracht. 

9. De voorgestelde controle- en handhavingsmaatregelen moeten duidelijk worden 

omschreven. Voorbeelden van informatie die kan worden opgenomen: 

controlemaatregelen die de lidstaat of regionale organisatie voornemens is in te voeren, 

mogelijke ecologische en bufferzones om de bescherming van het gebied te waarborgen 

en/of effectieve controlemaatregelen. 

10. In voorkomend geval moet informatie worden verstrekt over de coördinatie met 

aangrenzende lidstaten. Ook moet informatie worden verstrekt over de raadpleging van 

de respectieve adviesra(a)d(en). 

 

3.3. Vaststelling van de gedelegeerde handeling 

De Commissie heeft 3 maanden de tijd om de gedelegeerde handeling uit hoofde van 

artikel 11, lid 3, van het GVB, gelezen in samenhang met artikel 18 van het GVB, vast te 

stellen.  

De diensten van de Commissie evalueren de gemeenschappelijke aanbeveling. Hierbij 

raadpleegt de Commissie overeenkomstig artikel 26 van het GVB relevante 

wetenschappelijke instanties en wordt zij in voorkomend geval bijgestaan door het 

Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV), dat een 

wetenschappelijke beoordeling geeft. De evaluatie van het WTECV moet worden 
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gevalideerd tijdens de plenaire zitting van dit comité. Daarom is het belangrijk rekening 

te houden met het programma van de plenaire zittingen van het WTECV, zodat deze 

evaluatie tijdig kan worden verkregen. 

Als de evaluatie van de diensten van de Commissie positief is, stelt de Commissie een 

ontwerp-gedelegeerde verordening op en legt deze voor aan de relevante 

deskundigengroepen voor raadpleging. Daarna wordt de gedelegeerde verordening door 

de Commissie vastgesteld.    

Nadat de gedelegeerde verordening door de Commissie is vastgesteld, volgt een 

bezwaartermijn van 2 maanden voor het Europees Parlement en de Raad, die eenmalig 

kan worden verlengd. Als er binnen deze termijn geen bezwaar wordt aangetekend, 

wordt de gedelegeerde verordening gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en 

treedt deze in werking. 

De lijst met gemeenschappelijke aanbevelingen die bij de Commissie zijn ingediend en 

de gedelegeerde verordeningen die zijn vastgesteld en gepubliceerd, kunnen worden 

geraadpleegd op de websites van de diensten van de Commissie: 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_nl 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 

 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_nl
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
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BIJLAGE – RELEVANTE BEPALINGEN 

 

Artikel 4, lid 1, en artikelen 11, 18 en 26 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van 

het Europees parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het 

gemeenschappelijk visserijbeleid 

 

"Artikel 4  

 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

 

8) "voorzorgsbenadering van het visserijbeheer": benadering als bedoeld in artikel 6 van 

de VN-overeenkomst over visbestanden waarbij het ontbreken van adequate 

wetenschappelijke informatie niet als reden mag worden aangevoerd om 

beheersmaatregelen voor de instandhouding van de doelsoorten, de geassocieerde of 

afhankelijke soorten en de niet-doelsoorten en hun omgeving, uit te stellen of achterwege 

te laten; 

 

22) "lidstaat met een rechtstreeks belang bij het beheer": lidstaat die een belang heeft 

dat bestaat uit vangstmogelijkheden of uit een visserijactiviteit die plaatsvindt in de 

exclusieve economische zone van de betrokken lidstaat of, in de Middellandse Zee, met 

een traditionele visserijactiviteit op volle zee. 

 

(…) 

Artikel 11 

Instandhoudingsmaatregelen die nodig zijn voor de naleving van de verplichtingen 

krachtens de milieuwetgeving van de Unie 

1.   De lidstaten zijn gemachtigd om instandhoudingsmaatregelen vast te stellen die geen 

gevolgen hebben voor de vissersvaartuigen van andere lidstaten, die van toepassing zijn 

in de wateren onder hun soevereiniteit of jurisdictie en die noodzakelijk zijn met het oog 

op de naleving van hun verplichtingen uit hoofde van artikel 13, lid 4, van Richtlijn 

2008/56/EG, artikel 4 van Richtlijn 2009/147/EG of artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG, 

mits die maatregelen verenigbaar zijn met de in artikel 2 [van deze verordening] 

bedoelde doelstellingen, de doelstellingen verwezenlijken van de toepasselijke wetgeving 

van de Unie die zij beogen uit te voeren en ten minste even stringent zijn als de 

maatregelen op grond van het Unierecht. 

2.   Indien een lidstaat ("de initiatiefnemende lidstaat") van oordeel is dat maatregelen 

moeten worden vastgesteld om aan de in lid 1 bedoelde verplichtingen te voldoen en 

andere lidstaten een rechtstreeks belang hebben bij het beheer van de visserij waarvoor 

deze maatregelen gevolgen sorteren, is de Commissie bevoegd om, door middel van 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 46, op verzoek dergelijke maatregelen 

vast te stellen. Hiertoe is artikel 18, leden 1 tot en met 4, en lid 6, van overeenkomstige 

toepassing. 
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3.   De initiatiefnemende lidstaat verstrekt de Commissie en de andere lidstaten met een 

rechtstreeks belang bij het beheer relevante informatie over de benodigde maatregelen, 

met inbegrip van de motivering, wetenschappelijke onderbouwing en nadere gegevens 

omtrent de praktische uitvoering en handhaving. De initiatiefnemende lidstaat en de 

overige lidstaten met een rechtstreeks belang bij het beheer kunnen binnen zes maanden 

nadat er voldoende informatie is verstrekt een in artikel 18, lid 1, bedoelde gezamenlijke 

aanbeveling indienen. De Commissie stelt, met inachtneming van beschikbaar 

wetenschappelijk advies, binnen drie maanden na ontvangst van een volledig verzoek de 

maatregelen vast. 

Indien niet alle lidstaten erin slagen het eens te worden over een bij de Commissie 

overeenkomstig de eerste alinea binnen de daarin vermelde termijn in te dienen 

gemeenschappelijke aanbeveling, of indien de gemeenschappelijke aanbeveling geacht 

wordt niet aan de in lid 1 vermelde vereisten te voldoen, kan de Commissie op grond van 

het Verdrag een voorstel indienen. 

4.   In afwijking van lid 3 stelt de Commissie, bij gebreke van een in lid 3 bedoelde 

gemeenschappelijke aanbeveling, in spoedeisende gevallen maatregelen vast. In 

spoedeisende gevallen worden maatregelen alleen vastgesteld indien het uitblijven ervan 

de verwezenlijking van de met het vaststellen van de instandhoudingsmaatregelen 

overeenkomstig de in lid 1 bedoelde richtlijnen en de beleidsdoelen van de lidstaat 

beoogde doelstellingen in gevaar zou brengen. 

5.   De in lid 4 bedoelde maatregelen zijn van toepassing voor een termijn van ten 

hoogste twaalf maanden, die met ten hoogste twaalf maanden kan worden verlengd 

indien de in dat lid bedoelde voorwaarden voortbestaan. 

6.   De Commissie faciliteert de samenwerking tussen de betrokken lidstaat en de andere 

lidstaten met een rechtstreeks belang bij het beheer van de visserij bij de uitvoering en de 

handhaving van de op grond van de leden 2, 3 en 4 vastgestelde maatregelen. 

(…) 

Artikel 18 

Regionale samenwerking inzake instandhoudingsmaatregelen 

1.   Indien de Commissie ertoe bevoegd is, inclusief in een overeenkomstig de artikelen 9 

en 10 vastgesteld meerjarenplan en in de in de artikelen 11 en 15, lid 6, bedoelde 

gevallen, bij gedelegeerde handeling of bij uitvoeringshandeling maatregelen vast te 

stellen met betrekking tot een instandhoudingsmaatregel van de Unie voor een bepaald 

geografisch gebied, kunnen de lidstaten met een rechtstreeks belang bij het beheer dat 

door die maatregelen wordt getroffen, binnen een in de instandhoudingsmaatregel en/of 

het meerjarenplan vast te stellen termijn, besluiten gemeenschappelijke aanbevelingen in 

te dienen om de doelstellingen van de betrokken instandhoudingsmaatregel van de Unie, 

de meerjarenplannen of de specifieke teruggooiplannen te verwezenlijken. De Commissie 

stelt de gedelegeerde handeling of uitvoeringshandeling niet vast voordat de termijn voor 

de indiening van gemeenschappelijke aanbevelingen door de lidstaten is verstreken. 
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2.   Voor de toepassing van lid 1, werken de lidstaten met een rechtstreeks belang bij het 

beheer dat door de maatregelen bedoeld in lid 1 wordt getroffen, samen bij het opstellen 

van gemeenschappelijke aanbevelingen. Zij raadplegen bovendien de relevante 

adviesraden. De Commissie faciliteert de samenwerking tussen lidstaten, onder meer 

door, in voorkomend geval, ervoor te zorgen dat van de relevante wetenschappelijke 

instanties een wetenschappelijke bijdrage wordt verkregen. 

3.   Indien een gemeenschappelijke aanbeveling op grond van lid 1 is ingediend, kan de 

Commissie die maatregelen door middel van gedelegeerde handelingen of 

uitvoeringshandelingen vaststellen voor zover die aanbeveling verenigbaar is met de 

betrokken instandhoudingsmaatregel en/of het betrokken meerjarenplan. 

4.   Indien de instandhoudingsmaatregel betrekking heeft op een specifiek visbestand dat 

met derde landen wordt gedeeld en door multilaterale visserijorganisaties of in het kader 

van bilaterale of multilaterale overeenkomsten wordt beheerd, streeft de Unie ernaar 

voor het verwezenlijken van de in artikel 2 bedoelde doelstellingen benodigde 

maatregelen met de betrokken partners overeen te komen. 

5.   De lidstaten zien erop toe dat de gemeenschappelijke aanbevelingen inzake 

instandhoudingsmaatregelen die overeenkomstig lid 1 moeten worden vastgesteld, 

gebaseerd zijn op het best beschikbare wetenschappelijke advies en aan de volgende 

vereisten voldoen: 

a) zij zijn verenigbaar met de in artikel 2 bedoelde doelstellingen; 

b) zij zijn verenigbaar met het toepassingsgebied en de doelstellingen van de betrokken 

instandhoudingsmaatregel; 

c) zij zijn verenigbaar met het toepassingsgebied en dragen effectief bij tot het 

verwezenlijken van de in het betrokken meerjarenplan genoemde doelstellingen en 

kwantificeerbare streefdoelen; 

d) zij zijn ten minste even stringent als de maatregelen op grond van het Unierecht. 

6.   Indien niet alle lidstaten tot overeenstemming kunnen komen over 

gemeenschappelijke aanbevelingen die overeenkomstig lid 1 binnen een gestelde termijn 

aan de Commissie moeten worden toegezonden, of indien de gemeenschappelijke 

aanbevelingen inzake instandhoudingsmaatregelen niet verenigbaar worden geacht met 

de doelstellingen of kwantificeerbare streefdoelen van de betrokken 

instandhoudingsmaatregelen, kan de Commissie overeenkomstig het Verdrag een 

voorstel voor passende maatregelen indienen. 

7.   Naast de in lid 1 bedoelde gevallen kunnen de lidstaten met een rechtstreeks belang 

bij het beheer van visserij in een geografisch omschreven gebied, bij de Commissie 

gemeenschappelijke gezamenlijke aanbevelingen indienen voor door de Commissie voor 

te stellen of vast te stellen maatregelen. 
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8.   Bij wijze van aanvullende of alternatieve vorm van regionale samenwerking worden 

de lidstaten gemachtigd om, met betrekking tot een instandhoudingsmaatregel van de 

Unie die van toepassing is voor een bepaald geografisch gebied, onder meer in een 

overeenkomstig de artikelen 9 en 10 opgesteld meerjarenplan, binnen een gestelde 

termijn maatregelen vast te stellen tot nadere uitwerking van deze 

instandhoudingsmaatregel. De betrokken lidstaten werken bij de vaststelling van deze 

maatregelen nauw samen. De leden 2, 4 en 5 van dit artikel zijn van overeenkomstige 

toepassing. De Commissie wordt hierbij betrokken en er wordt rekening gehouden met 

haar opmerkingen. De lidstaten kunnen hun respectieve nationale maatregelen pas 

vaststellen wanneer alle betrokken lidstaten, overeenstemming hebben bereikt over de 

inhoud van die maatregelen. Indien de Commissie van oordeel is dat een maatregel van 

een lidstaat niet voldoet aan de in de betrokken instandhoudingsmaatregel vervatte 

voorwaarden, kan zij, met vermelding van de redenen daartoe, de betrokken lidstaat of 

lidstaat verzoeken die maatregel te wijzigen of in te trekken. 

(…) 

 

Artikel 26  

Raadpleging van wetenschappelijke instanties  

De Commissie raadpleegt de bevoegde wetenschappelijke instanties. Het WTECV wordt, 

waar passend, geraadpleegd over aangelegenheden betreffende de instandhouding en het 

beheer van levende rijkdommen van de zee, met inbegrip van biologische, economische, 

milieugerelateerde, sociale en technische overwegingen. Bij het raadplegen van 

wetenschappelijke instanties wordt het beginsel van goed beheer van publieke middelen 

in acht genomen, om dubbel werk door die instanties te voorkomen. 

 

Artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna  

"Artikel 6 

1. De lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige 
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-
ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke 
of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische 
vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die 
gebieden voorkomen. 

2. De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant 
effect zouden kunnen hebben. 

3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
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significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling 

gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling 

van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven 

de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij 

de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken 

gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden 

hebben geboden. 

4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 

gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige 
compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 
bewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende 
maatregelen. 

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat 

en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de 

menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige 

effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang worden aangevoerd." 

 

Artikel 4 van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand 

 

"Artikel 4 

 

1. Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden speciale 

beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, 

kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. 

 

In dat verband wordt gelet op: 

 

a) soorten die dreigen uit te sterven; 

 

b) soorten die gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen van het leefgebied; 

 

c) soorten die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij 

slechts plaatselijk voorkomen; 

 

d) andere soorten die vanwege de specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale 

aandacht verdienen. 

 

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de tendensen en de schommelingen van 

het populatiepeil. 
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De lidstaten wijzen met name de naar aantal en oppervlakte voor de instandhouding van 

deze soorten meest geschikte gebieden als speciale beschermingszones aan, waarbij 

rekening wordt gehouden met de bescherming die deze soorten in de geografische zee- en 

landzone waar deze richtlijn van toepassing is, behoeven. 

 

2. De lidstaten nemen soortgelijke maatregelen ten aanzien van de niet in bijlage I 

genoemde en geregeld voorkomende trekvogels, waarbij rekening wordt gehouden met 

de behoeften van het gebied van bescherming in de geografische zee- en landzone waar 

deze richtlijn van toepassing is, ten aanzien van hun broed-, rui- en 

overwinteringsgebieden en rustplaatsen in hun trekzones. Met het oog hierop besteden de 

lidstaten zelf bijzondere aandacht aan de bescherming van watergebieden en in het 

bijzonder aan de watergebieden van internationale betekenis. 

 

3. De lidstaten zenden de Commissie alle nuttige gegevens, zodat zij de geëigende 

initiatieven kan nemen voor de coördinatie die nodig is om te bereiken dat de zones 

bedoeld in lid 1, enerzijds, en in lid 2, anderzijds, een samenhangend geheel vormen dat 

voldoet aan de eisen inzake bescherming van de soorten in de geografische zee- en 

landzone waar deze richtlijn van toepassing is. 

 

4. De lidstaten nemen passende maatregelen om vervuiling en verslechtering van de 

leefgebieden in de in de leden 1 en 2 bedoelde beschermingszones te voorkomen, alsmede 

om te voorkomen dat de vogels aldaar worden gestoord, voor zover deze vervuiling, 

verslechtering en storing, gelet op de doelstellingen van dit artikel, van wezenlijke 

invloed zijn. Ook buiten deze beschermingszones zetten de lidstaten zich in om vervuiling 

en verslechtering van de leefgebieden te voorkomen." 

 

 

Artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 

betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 

strategie) 

 

"4. De overeenkomstig dit artikel opgestelde programma’s van maatregelen moeten 

ruimtelijke beschermingsmaatregelen bevatten die bijdragen aan samenhangende en 

representatieve netwerken van beschermde mariene gebieden, waarbij de diversiteit van 

de samenstellende ecosystemen adequaat is gedekt, zoals speciale instandhoudingszones 

in de zin van de Habitatrichtlijn, speciale beschermingszones in de zin van de 

Vogelrichtlijn en beschermde mariene gebieden zoals door de Gemeenschap of de 

betrokken lidstaten overeengekomen in het kader van internationale of regionale 

overeenkomsten waarbij zij partij zijn." 
 


