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ERRATUM 

bij het verslag 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze 

bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) 

nr. 1342/2008 van de Raad 

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

Commissie visserij 

Rapporteur: Ulrike Rodust 

A8-0263/2017 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Amendement 54 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer wetenschappelijk advies 

erop wijst dat de paaibiomassa van een 

betrokken bestand lager is dan Blim of dat 

de abundantie van een functionele eenheid 

langoustine lager is dan Abundancelimit als 

opgenomen in kolom B van bijlage II, 

worden aanvullende herstelmaatregelen 

genomen om te waarborgen dat het 

betrokken bestand of de betrokken 

2. Wanneer het best beschikbare 

wetenschappelijke advies erop wijst dat de 

paaibiomassa van een betrokken bestand 

lager is dan Blim of dat de abundantie van 

een functionele eenheid langoustine lager 

is dan Abundancelimit als opgenomen in 

kolom B van bijlage II, worden 

aanvullende herstelmaatregelen genomen 

om te waarborgen dat het betrokken 



 

PE594.033v02-00 2/2 RR\1131447NL.docx 

NL 

functionele eenheid snel terugkeert boven 

het niveau dat de maximale duurzame 

opbrengst kan opleveren. In het bijzonder 

houden deze herstelmaatregelen, in 

afwijking van artikel 4, leden 2 en 4, in dat 

de gerichte visserij op het betrokken 

bestand wordt opgeschort en de 

vangstmogelijkheden op passende wijze 

worden verlaagd. 

bestand of de betrokken functionele 

eenheid snel terugkeert boven het niveau 

dat de maximale duurzame opbrengst kan 

opleveren. In het bijzonder houden deze 

herstelmaatregelen, in afwijking van artikel 

4, leden 2 en 4, in dat de gerichte visserij 

op het betrokken bestand wordt opgeschort 

en de vangstmogelijkheden op passende 

wijze worden verlaagd. 

 

(Betreft alle taalversies.) 


