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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Struan Stevenson

Amendement 23
Overweging 1

(1) Volgens recent wetenschappelijk advies 
van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) zijn de 
tongbestanden in de ICES-sectoren VIIe en 
VIIIa en b als gevolg van visserijsterfte 
zodanig uitgedund dat het normale herstel 
van deze bestanden door voortplanting in 
het gedrang komt en dat de betrokken 
bestanden bijgevolg dreigen in te storten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens de meest recente wetenschappelijke rapporten bevinden de tongbestanden zich niet 
onder de biologisch veilige grens. Het ICES-advies waarop het Commissievoorstel is 
gebaseerd, is reeds achterhaald.
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Amendement ingediend door Struan Stevenson

Amendement 24
Overweging 3

(3) De herstelplannen moeten erop gericht 
zijn het herstel van de bestanden tot binnen 
biologisch veilige grenzen te 
bewerkstelligen binnen een termijn van vijf 
tot tien jaar.

(3) De plannen moeten erop gericht zijn de 
bestanden binnen biologisch veilige grenzen 
te houden.

Or. en

Motivering

Aangezien de meest recente wetenschappelijke rapporten uitwijzen dat de tongbestanden zich 
niet onder de biologisch veilige grens bevinden, dient de doelstelling van de plannen te 
worden geherformuleerd.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 25
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Bij de tenuitvoerlegging van het 
plan moeten de Commissie en de lidstaten 
borg staan voor volledige participatie van 
de regionale adviesraden en andere 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Verhoogde betrokkenheid van vissers en andere GVB-belanghebbenden is een essentiële 
doelstelling van de hervorming van het GVB.

Amendement ingediend door Dirk Sterckx

Amendement 26
Artikel 16

In afwijking van artikel 5, lid 2, van In afwijking van artikel 5, lid 2, van 
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Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de 
Commissie van 22 september 1983 
houdende uitvoeringsbepalingen inzake de 
registratie van gegevens over de visvangst 
van de lidstaten geldt voor ramingen inzake 
de in kilogram uitgedrukte hoeveelheden 
aan boord gehouden vis een marge van 5% 
ten opzichte van het in het logboek 
vermelde cijfer.

Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de 
Commissie van 22 september 1983 
houdende uitvoeringsbepalingen inzake de 
registratie van gegevens over de visvangst 
van de lidstaten bedraagt de toegestane 
tolerantiemarge bij de raming van 
hoeveelheden uitgedrukt in kilogram 
levend gewicht aan boord, 8% van de 
hoeveelheid die in het logboek is 
geregistreerd. Indien in de communautaire 
wetgeving geen omzettingsfactor is 
vastgesteld, geldt de omzettingsfactor van 
de lidstaat wiens vlag het vaartuig voert.

Or. nl

Motivering

Het lijkt logisch om dezelfde tolerantiemarge toe te passen zoals die van toepassing is op het 
heekherstelplan, zoals vastgelegd in de recent goedgekeurde verordening 811/2004 (artikel 
10).

Amendement ingediend door Philippe Morillon

Amendement 27
Artikel 17

De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
zien erop toe dat elke hoeveelheid tong van 
meer dan 50 kg, gevangen in de in artikel 1 
omschreven gebieden, vóór de verkoop met 
een veilingweegschaal wordt gewogen.

De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
zien erop toe dat elke hoeveelheid tong van 
meer dan 100 kg, gevangen in de in artikel 1 
omschreven gebieden, vóór de verkoop met 
een veilingweegschaal wordt gewogen.

Or. fr

Amendement ingediend door Philippe Morillon

Amendement 28
Artikel 19, lid 1

1. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
kunnen eisen dat een hoeveelheid tong van 
meer dan 50 kg, gevangen in één van de in 
artikel 1 bedoelde geografische gebieden, 
die voor het eerst wordt aangevoerd in die 

1. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
kunnen eisen dat een hoeveelheid tong van 
meer dan 100 kg, gevangen in één van de in 
artikel 1 bedoelde geografische gebieden, 
die voor het eerst wordt aangevoerd in die 
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lidstaat, wordt gewogen voordat ze van de 
haven van eerste aanvoer naar elders wordt 
vervoerd.

lidstaat, wordt gewogen voordat ze van de 
haven van eerste aanvoer naar elders wordt 
vervoerd.

Or. fr

Amendement ingediend door Philippe Morillon

Amendement 29
Artikel 19, lid 2

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 moeten alle 
hoeveelheden tong van meer dan 50 kg, die 
naar een andere plaats dan die van eerste 
aanvoer of invoer worden vervoerd, 
vergezeld gaan van een afschrift van één van 
de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) 
nr. 2847/93 bedoelde aangiften voor de 
hoeveelheden die worden vervoerd. De 
vrijstelling van artikel 13, lid 4, onder b) van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 is niet van 
toepassing.

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 moeten alle 
hoeveelheden tong van meer dan 100 kg, die 
naar een andere plaats dan die van eerste 
aanvoer of invoer worden vervoerd, 
vergezeld gaan van een afschrift van één van 
de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) 
nr. 2847/93 bedoelde aangiften voor de 
hoeveelheden die worden vervoerd. De 
vrijstelling van artikel 13, lid 4, onder b) van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 is niet van 
toepassing.

Or. fr


