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11.9.2017 A8-0263/80 

Amendement  80 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden 

exploiteren 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Het streefdoel voor de 

visserijsterfte (F) dat in overeenstemming 

is met de doelstelling om MSY te bereiken 

en te behouden, dient te worden vastgesteld 

in de vorm van een bandbreedte van 

waarden die in overeenstemming zijn met 

het bereiken van de maximale duurzame 

opbrengst (FMSY). Deze op 

wetenschappelijk advies gebaseerde 

bandbreedtes zijn noodzakelijk om op 

flexibele wijze te kunnen inspelen op 

ontwikkelingen in het wetenschappelijk 

advies, bij te dragen tot de 

tenuitvoerlegging van de 

aanlandingsverplichting en rekening te 

houden met de kenmerken van de 

gemengde visserijen. De FMSY-

bandbreedtes zijn berekend door de 

Internationale Raad voor het onderzoek 

van de zee (ICES) en zijn zo bepaald dat 

bij toepassing ervan de 

langetermijnopbrengst ten hoogste 5 % 

lager is dan MSY 6. De bovengrens van de 

bandbreedte is geplafonneerd, zodat de 

waarschijnlijkheid dat het bestand onder 

Blim of Abundancelimit terechtkomt, niet 

meer dan 5 % bedraagt. Deze bovengrens 

komt ook overeen met de adviesregel van 

de ICES, die inhoudt dat, wanneer de 

toestand op het gebied van paaibiomassa 

(12) Het streefdoel voor de 

visserijsterfte (F) dat in overeenstemming 

is met de doelstelling om MSY te bereiken 

en te behouden, dient te worden vastgesteld 

in de vorm van een bandbreedte van 

waarden die in overeenstemming zijn met 

het bereiken van de maximale duurzame 

opbrengst (FMSY). Deze op 

wetenschappelijk advies gebaseerde 

bandbreedtes zijn noodzakelijk om op 

flexibele wijze te kunnen inspelen op 

ontwikkelingen in het wetenschappelijk 

advies, bij te dragen tot de 

tenuitvoerlegging van de 

aanlandingsverplichting en rekening te 

houden met de kenmerken van de 

gemengde visserijen. Het exploitatieniveau 

voor de maximale duurzame opbrengst 

dient de bovengrens te zijn voor de 

exploitatie. 
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of abundantie slecht is, F moet worden 

verminderd tot een waarde die niet hoger 

is dan een bovengrens gelijk aan de 

FMSY-puntwaarde vermenigvuldigd met 

de paaibiomassa of de abundantie in het 

TAC-jaar, gedeeld door MSY Btrigger of 

Abundancelimit. De ICES hanteert deze 

overwegingen en deze adviesregel 

wanneer hij wetenschappelijk advies 

verstrekt over visserijsterfte en 

vangstopties. 

___________________  

6 Verzoek van de EU aan de ICES om 

FMSY-bandbreedtes te verstrekken voor 

bepaalde Noordzee- en Oostzeebestanden. 

 

7 General context of ICES advice, juli 

2015 

 

Or. en 



 

AM\1134041NL.docx  PE605.639v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.9.2017 A8-0263/81 

Amendement  81 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden 

exploiteren 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Met het oog op de vaststelling van 

de vangstmogelijkheden moet er een 

bovendrempel komen voor FMSY-

brandbreedtes bij normaal gebruik en, 

mits het betrokken bestand als in goede 

staat verkerend wordt beschouwd, een 

bovengrens voor bepaalde gevallen. De 

vangstmogelijkheden mogen alleen op de 

bovengrens worden vastgesteld indien dat 

op grond van wetenschappelijk advies of 

bewijs noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

deze verordening in het geval van 

gemengde visserijen, of indien dat 

noodzakelijk is om schade aan een 

bestand als gevolg van wisselwerkingen 

binnen of tussen soorten te voorkomen of 

om de jaarlijkse schommelingen op het 

gebied van de vangstmogelijkheden te 

beperken. 

Schrappen 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Amendement  82 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden 

exploiteren 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Conform artikel 16, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 zijn de 

vangstmogelijkheden in overeenstemming 

met de streefbandbreedtes voor de 

visserijsterfte die zijn opgenomen in kolom 

A van bijlage I bij de onderhavige 

verordening. 

2. Conform artikel 16, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 zijn de 

vangstmogelijkheden in overeenstemming 

met de streefbandbreedtes voor de 

visserijsterfte die zijn opgenomen in 

bijlage I bij de onderhavige verordening. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Amendement  83 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden 

exploiteren 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onverminderd de leden 2 en 3 

kunnen de vangstmogelijkheden voor een 

bestand worden vastgesteld in 

overeenstemming met de bandbreedtes 

voor de visserijsterfte als opgenomen in 

kolom B van bijlage I, mits het betrokken 

bestand zich bevindt boven het in kolom A 

van bijlage II opgenomen referentiepunt 

voor minimale paaibiomassa: 

Schrappen 

(a) indien dat op grond van 

wetenschappelijk advies of bewijs 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de doelstellingen van artikel 3 in het 

geval van gemengde visserijen; 

 

(b) indien dat op grond van 

wetenschappelijk advies of bewijs 

noodzakelijk is om ernstige schade aan 

een bestand als gevolg van 

wisselwerkingen binnen of tussen soorten 

te beperken, of 

 

(c) om schommelingen in de 

vangstmogelijkheden tussen 

opeenvolgende jaren tot ten hoogste 20 % 

te beperken. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Amendement  84 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden 

exploiteren 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer luidens wetenschappelijk advies 

herstelmaatregelen nodig zijn voor de 

instandhouding van een demersaal 

bestand van de groepen 3 tot en met 7 of 

wanneer de paaibiomassa van een bestand 

van groep 1 of de abundantie van een 

functionele eenheid van groep 2 voor een 

bepaald jaar lager is dan de in kolom A 

van bijlage II bij de onderhavige 

verordening opgenomen 

instandhoudingsreferentiepunten, is de 

Commissie bevoegd om overeenkomstig 

artikel 18 van de onderhavige verordening 

en artikel 18 van Verordening (EU) nr. 

1380/2013 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen met betrekking tot: 

Wanneer luidens wetenschappelijk advies 

aanvullende maatregelen nodig zijn om te 

waarborgen dat alle visserijen waarop 

deze verordening van toepassing is, 

overeenkomstig artikel 3 van deze 

verordening beheerd worden, is de 

Commissie bevoegd om overeenkomstig 

artikel 18 van de onderhavige verordening 

en artikel 18 van Verordening (EU) nr. 

1380/2013 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen. Onverminderd het bepaalde in 

artikel 18, leden 1 en 3, kan de Commissie 

gedelegeerde handelingen vaststellen bij 

gebreke van een in die leden bedoelde 

gemeenschappelijke aanbeveling. Die 

gedelegeerde handelingen omvatten 

maatregelen met betrekking tot: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Amendement  85 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden 

exploiteren 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

1. Groep 1 

  

Bestand Streefbandbreedte voor de visserijsterfte die in 

samenhang is met het bereiken van de maximale 

duurzame opbrengst (FMSY) 

Kolom A Kolom B 

Noordzeekabeljauw 0.22 – 0.33 0.33 – 0.49 

Schelvis 0.25 – 0.37 0.37 – 0.52 

Noordzeeschol 0.13 – 0.19 0.19 – 0.27 

Zwarte koolvis 0.20 – 0.32 0.32 – 0.43 

Noordzeetong 0.11 – 0.20 0.20 – 0.37 

Kattegattong 0.19 – 0.22 0.22 – 0.26 

Noordzeewijting Niet gedefinieerd Niet gedefinieerd 

 

2. Groep 2 

  

Functionele eenheid 

langoustine (FU) 

Streefbandbreedte voor de visserijsterfte die in 

samenhang is met het bereiken van de maximale 

duurzame opbrengst (FMSY) (als vangstniveau) 

Kolom A Kolom B 

Sector IIIa FU 3 en 4 0.056 – 0.079 0.079 – 0.079 

Farn Deeps FU 6 0.07 – 0.081 0.081 – 0.081 

Fladen Ground FU 7 0.066 – 0.075 0.075 – 0.075 

Firth of Forth FU 8 0.106 – 0.163 0.163 – 0.163 

Moray Firth FU 9 0.091 – 0.118 0.118 – 0.118 

 

 

Amendement 
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1. Groep 1 

  

Cijfers in de tabel zijn overgenomen uit het meest recente ICES-advies op bijzonder 

verzoek, het "Verzoek van de EU aan de ICES om FMSY-brandbreedtes te verstrekken 

voor bepaalde Noordzee- en Oostzeebestanden". 

Bestand Streefbandbreedtes voor de visserijsterfte die consistent zijn 

met het bereiken van de maximale duurzame opbrengst 

(FMSY) 

Kabeljauw in deelgebied IV 

en in de sectoren VIId en 

IIIa West 

FMSY lower - FMSY  

Schelvis in deelgebied IV en 

in de sectoren VIa en IIIa 

West 

FMSY lower - FMSY  

Schol in deelgebied IV en in 

sector IIIa 
FMSY lower - FMSY  

Zwarte koolvis in de 

deelgebieden IV en VI en in 

sector IIIa  

FMSY lower - FMSY  

Tong in deelgebied IV FMSY lower - FMSY  

Tong in sector IIIa en in de 

subsectoren 22-24 
FMSY lower - FMSY  

Wijting in deelgebied IV en 

in sector VIId 
FMSY lower - FMSY  

Zeeduivel in sector IIIa en 

deelgebieden IV en VI 

FMSY lower - FMSY  

Noordse garnaal in 

sectoren IVa Oost en IIIa 

FMSY lower - FMSY  

 

2. Groep 2 

  

Cijfers in de tabel zijn overgenomen uit het meest recente ICES-advies op bijzonder 

verzoek, het "Verzoek van de EU aan de ICES om FMSY-brandbreedtes te verstrekken 

voor bepaalde Noordzee- en Oostzeebestanden". 

Functionele eenheid 

langoustine (FU) 

Streefbandbreedtes voor de visserijsterfte die consistent zijn 

met het bereiken van de maximale duurzame opbrengst 

(FMSY) (als vangstniveau) 

 Kolom A  

Sector IIIa FU 3 en 4 FMSY lower - FMSY  

Farn Deeps FU 6 FMSY lower - FMSY  

Fladen Ground FU 7 FMSY lower - FMSY  

Firth of Forth FU 8 FMSY lower - FMSY  

Moray Firth FU 9 FMSY lower - FMSY  

 

Or. en 
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