
 

AM\1134034NL.docx  PE605.639v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.9.2017 A8-0263/92 

Amendement  92 

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 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 16 Schrappen 

Aangewezen havens voor de groepen 1, 2, 3, 

4 en 7 

 

De in levend gewicht uitgedrukte drempel 

voor de onder het meerjarenplan vallende 

soorten, bij overschrijding waarvan een 

vissersvaartuig zijn vangsten 

overeenkomstig artikel 43 van Verordening 

(EG) nr. 1224/2009 in een aangewezen 

haven of op een plaats dicht bij de kust 

moet aanlanden, bedraagt:  

 

(a)  groep 1: 2 ton;  

(b)  groepen 2 en 4: 1 ton;  

(c)  groep 3: 2 ton;  

(d)  groep 7: 2 ton.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Amendement  93 

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 8 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  Wanneer wetenschappelijk advies 

erop wijst dat de paaibiomassa van een 

bestand van groep 1 voor een bepaald jaar 

lager is dan MSY Btrigger of dat de 

abundantie van een functionele eenheid in 

groep 2 lager is dan Abundancebuffer als 

opgenomen in kolom A van bijlage II, 

worden alle passende herstelmaatregelen 

vastgesteld om te waarborgen dat het 

betrokken bestand of de betrokken 

functionele eenheid snel terugkeert boven 

het niveau dat de maximale duurzame 

opbrengst kan opleveren. In het bijzonder 

worden, in afwijking van artikel 4, lid 2, de 

vangstmogelijkheden vastgesteld op een 

niveau dat overeenkomt met een 

visserijsterfte die is teruggebracht op een 

waarde onder de in kolom A van bijlage I 

opgenomen bandbreedte, rekening 

houdend met de afname van de biomassa 

of de abundantie.  

1.  Wanneer wetenschappelijk advies 

erop wijst dat de paaibiomassa van een 

bestand van groep 1 voor een bepaald jaar 

lager is dan MSY Btrigger of dat de 

abundantie van een functionele eenheid in 

groep 2 lager is dan Abundancebuffer als 

opgenomen in kolom A van bijlage II, 

worden alle passende herstelmaatregelen 

vastgesteld om te waarborgen dat het 

betrokken bestand of de betrokken 

functionele eenheid snel terugkeert boven 

het niveau dat de maximale duurzame 

opbrengst kan opleveren. In het bijzonder 

worden, in afwijking van artikel 4, lid 2, de 

vangstmogelijkheden vastgesteld op een 

niveau dat overeenkomt met een 

visserijsterfte die is teruggebracht op een 

waarde onder de in kolom B van bijlage I 

opgenomen bandbreedte, rekening 

houdend met de afname van de biomassa 

of de abundantie.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Amendement  94 

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 12 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 12 bis 

 Vismachtigingen en maatregelen tot beheer 

van de capaciteit 

 1.  Voor het gebied Noordzee, oostelijk 

deel van het Kanaal, Skagerrak geeft iedere 

lidstaat vismachtigingen af voor vaartuigen 

die zijn vlag voeren en die in dat gebied 

vissen, en een van de volgende vistuigen 

gebruiken:  

 (a)  bodemtrawls en zegens (OTB, OTT, 

PTB, SDN, SSC, SPR) met een maaswijdte: 

 (i)  TR1 gelijk aan of groter dan 100 

mm; 

 (ii)  TR2 gelijk aan of groter dan 70 mm 

en kleiner dan 100 mm; 

 (iii)  TR3 gelijk aan of groter dan 16 mm 

en kleiner dan 32 mm; 

 (b)  boomkorren (TBB) met een 

maaswijdte: 

 (i)  BT1 gelijk aan of groter dan 120 

mm; 

 (ii)  BT2 gelijk aan of groter dan 80 mm 

en kleiner dan 120 mm; 

 (c)  kieuwnetten, warrelnetten (GN); 

 (d)  schakelnetten (GT); 

 (e)  beuglijnen (LL). 

 2.  Onverminderd de in bijlage II bij 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 

vastgestelde capaciteitsmaxima is voor elk 
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van de in artikel 1 van deze verordening 

vermelde geografische gebieden de in kW 

uitgedrukte totale capaciteit van de 

vaartuigen die overeenkomstig lid 1 van dit 

artikel afgegeven vismachtigingen hebben, 

niet groter dan de maximumcapaciteit van 

de vaartuigen die in 2006 of 2007 met een 

van de in lid 1 vermelde vistuigen in het 

betrokken geografische gebied visten.  

 3.  Iedere lidstaat stelt een lijst op van 

de vaartuigen die een in lid 1 bedoelde 

vismachtiging hebben, houdt deze lijst bij 

en stelt deze via zijn officiële website 

beschikbaar voor de Commissie en de 

overige lidstaten. 

 4.  De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 18 van deze 

verordening en artikel 18 van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om dit artikel te 

wijzigen. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Amendement  95 

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 14 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis  Recreatievisserij kan een 

impact hebben op visbestanden. De 

medewetgevers moeten daarom de 

mogelijkheid hebben om recreatievisserij 

te onderwerpen aan beheers- en 

technische maatregelen, voor zover deze 

nodig zijn om de duurzaamheid van 

bestanden te waarborgen. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Amendement  96 

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 10 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Impact van de recreatievisserij 

 Wanneer, overeenkomstig artikel 55, lid 4, 

van Verordening (EG) nr. 1224/2009, is 

vastgesteld dat recreatievisserij een 

beduidende impact heeft op een bestand, 

kunnen de medewetgevers besluiten de 

desbetreffende recreatievisserij aan 

beheers- en technische maatregelen te 

onderwerpen voor zover deze nodig zijn 

om de duurzaamheid van het bestand te 

waarborgen. 

Or. en 

 

 


