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11.1.2018 A8-0381/343 

Amendement  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In voorkomend geval moeten 

technische maatregelen van toepassing zijn 

op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 

impact kunnen hebben op vis- en 

schaaldierbestanden. 

(6) In voorkomend geval moeten 

technische maatregelen van toepassing zijn 

op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 

impact kunnen hebben op het mariene 

milieu, visbestanden en andere soorten. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Amendement  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Geankerde kieuwnetten worden 

gebruikt op diverse plaatsen uit de kust voor 

zogenaamde recreatieve visserij. 

Mariene zoogdieren zoals bruinvissen, 

zeehonden en zeevogels raken verstrikt en 

komen om in die netten. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Amendement  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 

of methoden waarbij gebruik wordt 

gemaakt van explosieven, gif, verdovende 

stoffen, elektrische stroom, pneumatische 

hamers of andere klopwerktuigen, alsook 

gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 

oogsten van rood koraal, andere soorten 

koraal of aan koraal verwante soorten, en 

bepaalde harpoengeweren moeten worden 

verboden, met uitzondering van het 

specifieke geval van elektrische 

pulskorren, die onder zeer strikte 

voorwaarden mogen worden gebruikt. 

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 

of methoden waarbij gebruik wordt 

gemaakt van explosieven, gif, verdovende 

stoffen, elektrische stroom, pneumatische 

hamers of andere klopwerktuigen, alsook 

gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 

oogsten van rood koraal, andere soorten 

koraal of aan koraal verwante soorten, en 

bepaalde harpoengeweren moeten worden 

verboden. 

Or. en 



 

AM\1143216NL.docx  PE614.331v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.1.2018 A8-0381/346 

Amendement  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Sociaal-economische doelstellingen 

 Om rekening te houden met de sociaal-

economische doelstellingen die zijn 

vastgelegd in artikel 2, lid 5, onder c), f) 

en i), van Verordening (EU) nr. 

1380/2013 maken lidstaten bij de 

goedkeuring en tenuitvoerlegging van 

technische en 

instandhoudingsmaatregelen uitgebreid 

gebruik van de maatregelen die zijn 

vastgelegd in de artikelen 38, 39 en 40 van 

Verordening (EU) nr. 508/2014. 

Or. en 

Motivering 

In dit artikel wordt verwezen naar het EFMZV, om er bij de lidstaten op aan te dringen dat zij 

bij de tenuitvoerlegging van technische en instandhoudingsmaatregelen EFMZV-maatregelen 

gebruiken om te voorzien in sociaal-economische behoeften. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Amendement  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) ervoor zorgen dat de effecten van de 

visserij op het dierenwelzijn tot een 

minimum worden beperkt en waar mogelijk 

worden uitgebannen;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Amendement  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – punt 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10) "adviesraden": groepen van 

belanghebbenden die in het kader van het 

GVB zijn opgericht om een evenwichtige 

vertegenwoordiging van alle 

belanghebbenden te bevorderen en om bij 

te dragen tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het GVB;  

10) "adviesraden": groepen van 

belanghebbenden die in het kader van het 

GVB zijn opgericht om een evenwichtige 

vertegenwoordiging van alle 

belanghebbenden te bevorderen, inclusief 

vertegenwoordigers van de ambachtelijke 

en kleinschalige visserij, de kustvisserij en 

de schelp- en schaaldierenvisserij; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Amendement  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) elektrische stroom, behalve voor 

het gebruik van elektrische pulskorren 

overeenkomstig artikel 24 en deel E van 

bijlage V; 

b) elektrische stroom; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Amendement  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 – letter h bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) elk ander type vistuig dat ernstige 

gevolgen kan hebben voor het welzijn van 

doelsoorten of niet-doelsoorten. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Amendement  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Om bijvangsten te beperken van 

soorten waarop niet doelgericht gevist 

wordt, zoals bruinvissen, zeehonden en 

zeevogels, worden geankerde kieuwnetten 

niet langer gebruikt voor de 

recreatievisserij. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Amendement  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 4 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) stimuleren vissersvaartuigen die 

zijn uitgerust met selectief vistuig of die 

gebruikmaken van visserijtechnieken met 

verminderde milieueffecten, door hun 

vangstmogelijkheden toe te wijzen. 

c) stimuleren vissersvaartuigen die 

zijn uitgerust met selectief vistuig of die 

gebruikmaken van visserijtechnieken met 

verminderde milieueffecten, onder meer 

door hun vangstmogelijkheden toe te 

wijzen en door gebruik te maken van de 

in artikel 4 bis genoemde steun. 

Or. en 

Motivering 

Het EFMZV biedt financiële stimulansen om selectief vistuig of visserijtechnieken te 

ontwikkelen die minder belastend zijn voor het milieu. De verwijzing in artikel 4 naar de 

relevante bepalingen van het EFMZV zorgt voor samenhang tussen de vereisten in de 

verschillende verordeningen. 

 

 


