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11.9.2017 A8-0263/86 

Amendement  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

namens de PPE-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 2 – alinea 1 – punt 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) "groep 3": demersale bestanden 

die in de Noordzee onder 

vangstbeperkingen vallen en die niet 

behoren tot groep 1; 

Schrappen 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/87 

Amendement  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

namens de PPE-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 2 – alinea 1 – punt 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) "groep 4": functionele eenheden 

en statistische rechthoeken langoustine 

(Nephrops norvegicus) buiten de 

functionele eenheden in ICES-zone IIa en 

deelgebied IV die onder 

vangstbeperkingen vallen en die niet 

behoren tot groep 2; 

Schrappen 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Amendement  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

namens de PPE-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 2 – alinea 1 – punt 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6)   "groep 5": demersale bestanden 

die in de Noordzee niet onder 

vangstbeperkingen vallen. 

Schrappen 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Amendement  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

namens de PPE-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 5 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Streefdoelen voor de groepen 3 en 4 Beheer van bijvangstbestanden 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Amendement  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

namens de PPE-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 11 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om voor 

demersale bestanden van de groepen 1 tot 

en met 7 overeenkomstig artikel 18 van de 

onderhavige verordening en artikel 18 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot: 

De Commissie is 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 demersale 

visbestanden. Deze gedelegeerde 

handelingen kunnen de onderhavige 

verordening aanvullen met regels met 

betrekking tot: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Amendement  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

namens de PPE-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 13 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor demersale bestanden van de groepen 

1 tot en met 7 zijn de in dit hoofdstuk 

vastgestelde controlemaatregelen van 

toepassing ter aanvulling van die van 

Verordening (EG) nr. 1224/2009, tenzij in 

dit hoofdstuk anders is bepaald. 

Voor demersale bestanden zijn de in dit 

hoofdstuk vastgestelde 

controlemaatregelen van toepassing ter 

aanvulling van die van Verordening (EG) 

nr. 1224/2009, tenzij in dit hoofdstuk 

anders is bepaald. 

Or. en 

 

 


