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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 23
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 herstelplannen moeten erop gericht 
zijn het herstel van de bestanden tot binnen 
biologisch veilige grenzen te 
bewerkstelligen binnen een termijn van tien 
jaar.

Or. es

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 24
OVERWEGING 6

(6) Om dit doel te bereiken is het nodig de 
visserijsterfte zodanig te beheersen dat het 

(6) Om dit doel te bereiken is het nodig de 
visserijsterfte zodanig te beheersen dat het 
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zeer waarschijnlijk is dat deze sterfte jaar na 
jaar kleiner zal worden.

zeer waarschijnlijk is dat de hoeveelheden 
volwassen dieren in de bestanden jaar na 
jaar groter zullen worden.

Or. es

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 25
OVERWEGING 7

(7) Een dergelijke beheersing van de 
visserijsterfte kan worden bereikt door 
middel van een adequate methode om de 
hoogte van de totaal toegestane vangsten 
(TAC's) voor de betrokken bestanden te 
bepalen en een systeem, dat onder meer 
gesloten gebieden en beperkingen in 
kilowattdagen omvat, waarmee de op dit 
bestand uitgeoefende visserij-inspanningen
binnen zodanige grenzen worden gehouden 
dat het onwaarschijnlijk is dat de TAC's 
zullen worden overschreden.

(7) Een dergelijke beheersing van de 
visserijsterfte kan worden bereikt door 
middel van een adequate methode om de 
hoogte van de totaal toegestane vangsten 
(TAC's) voor de betrokken bestanden te 
bepalen en beperkingen van de op dit 
bestand uitgeoefende visserij-inspanning, 
zodat deze binnen zodanige grenzen wordt
gehouden dat het onwaarschijnlijk is dat de 
TAC's zullen worden overschreden.

Or. es

Amendement ingediend door Rosa Miguélez Ramos

Amendement 26
ARTIKEL 2

Het herstelplan beoogt het herstel van de 
betrokken bestanden tot binnen biologisch 
veilige grenzen.

Het herstelplan beoogt het herstel van de 
betrokken bestanden tot binnen biologisch 
veilige grenzen in een tijdspanne die 
volgens de informatie van de ICES volstaat. 
Dit veronderstelt dat binnen twee jaar, 
volgens de wetenschappelijke gegevens die 
beschikbaar zijn, een biomassa van 
fokdieren van 35.000 ton heek wordt 
bereikt. Dit cijfer wordt bijgesteld in het 
licht van nieuwe wetenschappelijke 
informatie van het WTECV.

Or. es
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Motivering

Volgens de meest recente wetenschappelijke gegevens moet het herstel van de heekbestanden 
worden bereikt door te zorgen voor het niveau van de biomassa dat door wetenschappelijke 
instellingen wordt aanbevolen.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 27
ARTIKEL 2

Het herstelplan beoogt het herstel van de 
betrokken bestanden tot binnen biologisch 
veilige grenzen.

Het herstelplan beoogt:

a) ten opzichte van de in artikel 1, letter a) 
bedoelde bestanden, vergroting binnen tien 
jaar van de hoeveelheid volwassen dieren 
tot 35.000 ton of meer;
b) ten opzichte van de in artikel 1, letters b) 
en c) bedoelde bestanden, herstel binnen 
tien jaar van de betrokken bestanden totdat 
zij opnieuw binnen biologisch veilige 
grenzen liggen.

Or. es

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 28
ARTIKEL 4, LID 2

2. De TAC voor het zuidelijk heekbestand 
wordt vastgesteld overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 5.

2. Voor het zuidelijk heekbestand wordt een 
TAC vastgesteld overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 5 wanneer het WTECV 
op grond van de meest recente gegevens 
van de ICES van oordeel is dat de 
hoeveelheid volwassen dieren gelijk is aan 
of groter is dan 25.000 ton.

Or. es
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Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 29
ARTIKEL 5

1. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES wordt geraamd op meer dan 0,17 
per jaar, mag de TAC voor dat bestand niet 
groter zijn dan een vangstniveau dat, 
volgens een door het WTECV op grond van 
het meest recente verslag van de ICES 
uitgevoerde wetenschappelijke evaluatie, 
zal leiden tot een vermindering met 10% 
van de visserijsterfte in het jaar van 
toepassing, ten opzicht van de voor het 
voorgaande jaar geraamde visserijsterfte.

Voor 2006 wordt de TAC vastgesteld op een 
niveau dat overeenkomt met een 
visserijsterfte van 0,40. Voor de volgende 
jaren van het herstelplan mag de TAC niet 
boven een vangstniveau liggen dat volgens 
een door het WTECV in het licht van de 
meest recente verslagen van de ICES 
uitgevoerde wetenschappelijke evaluatie 
overeenkomt met een visserijsterfte van 
0,40. 

2. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES op 0,17 of minder per jaar wordt 
geraamd, wordt de TAC voor dat bestand 
bepaald op een vangstniveau dat, 
overeenkomstig een door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES uitgevoerde evaluatie, zal leiden 
tot een visserijsterfte van 0,15 per jaar in 
het jaar van toepassing.

Or. es

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 30
ARTIKEL 5, LID 1

1. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES wordt geraamd op meer dan 0,17
per jaar, mag de TAC voor dat bestand niet 
groter zijn dan een vangstniveau dat, 
volgens een door het WTECV op grond van 
het meest recente verslag van de ICES 
uitgevoerde wetenschappelijke evaluatie, zal 

1. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES wordt geraamd op meer dan 0,31
per jaar, mag de TAC voor dat bestand niet 
groter zijn dan een vangstniveau dat, 
volgens een door het WTECV op grond van 
het meest recente verslag van de ICES 
uitgevoerde wetenschappelijke evaluatie, zal 
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leiden tot een vermindering met 10% van de 
visserijsterfte in het jaar van toepassing, ten 
opzicht van de voor het voorgaande jaar 
geraamde visserijsterfte.

leiden tot een vermindering met ten hoogste
10% per jaar van de visserijsterfte in het 
jaar van toepassing, ten opzicht van de voor 
het voorgaande jaar geraamde visserijsterfte.

Or. pt

Motivering

Het streefcijfer voor de visserijsterfte is al te ambitieus en correspondeert niet met de 
financieel-economische realiteit van de sector. Als het door de Commissie voorgestelde 
streefcijfer wordt overgenomen, dan zou dit tot een daling van de visserijsterfte met meer dan 
60% leiden.

Amendement ingediend door Rosa Miguélez Ramos

Amendement 31
ARTIKEL 5, LID 1

1. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES wordt geraamd op meer dan 0,17
per jaar, mag de TAC voor dat bestand niet 
groter zijn dan een vangstniveau dat, 
volgens een door het WTECV op grond van 
het meest recente verslag van de ICES 
uitgevoerde wetenschappelijke evaluatie, zal 
leiden tot een vermindering met 10% van de 
visserijsterfte in het jaar van toepassing, ten 
opzicht van de voor het voorgaande jaar 
geraamde visserijsterfte.

1. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES wordt geraamd op meer dan 0,27
per jaar, mag de TAC voor dat bestand niet 
groter zijn dan een vangstniveau dat, 
volgens een door het WTECV op grond van 
het meest recente verslag van de ICES
uitgevoerde wetenschappelijke evaluatie, zal 
leiden tot een vermindering met 10% van de 
visserijsterfte in het jaar van toepassing, ten 
opzicht van de voor het voorgaande jaar 
geraamde visserijsterfte.

Or. es

Motivering

Bij dit niveau van de visserijsterfte is volgens ons een duurzame exploitatie van de bestanden 
verzekerd.

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 32
ARTIKEL 5, LID 2
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2. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES op 0,17 of minder per jaar wordt 
geraamd, wordt de TAC voor dat bestand 
bepaald op een vangstniveau dat, 
overeenkomstig een door het WTECV in het 
licht van het meest recente verslag van de 
ICES uitgevoerde evaluatie, zal leiden tot 
een visserijsterfte van 0,15 per jaar in het 
jaar van toepassing.

2. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES op 0,31 of minder per jaar wordt 
geraamd, wordt de TAC voor dat bestand 
bepaald op een vangstniveau dat, 
overeenkomstig een door het WTECV in het 
licht van het meest recente verslag van de 
ICES uitgevoerde evaluatie, zal leiden tot 
een visserijsterfte van 0,31 per jaar in het 
jaar van toepassing.

Or. pt

Motivering

Het streefcijfer voor de visserijsterfte is al te ambitieus en correspondeert niet met de 
financieel-economische realiteit van de sector. Als het door de Commissie voorgestelde 
streefcijfer wordt overgenomen, dan zou dit tot een daling van de visserijsterfte met meer dan 
60% leiden.

Amendement ingediend door Rosa Miguélez Ramos

Amendement 33
ARTIKEL 5, LID 2

2. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES op 0,17 of minder per jaar wordt 
geraamd, wordt de TAC voor dat bestand 
bepaald op een vangstniveau dat, 
overeenkomstig een door het WTECV in het 
licht van het meest recente verslag van de 
ICES uitgevoerde evaluatie, zal leiden tot 
een visserijsterfte van 0,15 per jaar in het 
jaar van toepassing.

2. Wanneer de visserijsterfte voor het 
zuidelijk heekbestand door het WTECV in 
het licht van het meest recente verslag van 
de ICES op 0,27 of minder per jaar wordt 
geraamd, wordt de TAC voor dat bestand 
bepaald op een vangstniveau dat, 
overeenkomstig een door het WTECV in het 
licht van het meest recente verslag van de 
ICES uitgevoerde evaluatie, zal leiden tot 
een visserijsterfte van 0,27 per jaar in het 
jaar van toepassing.

Or. es

Motivering

Bij dit niveau van de visserijsterfte is volgens ons een duurzame exploitatie van de bestanden 
verzekerd.
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Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 34
ARTIKEL 7, LID 1

1. In het eerste jaar waarin deze 
verordening wordt toegepast, gelden de 
volgende regels:

Schrappen

a) indien de toepassing van artikel 5 of 
artikel 6 zou leiden tot een TAC die de TAC 
van het voorafgaande jaar met meer dan 
25% overschrijdt, stelt de Raad een TAC 
vast die niet meer dan 25% hoger is dan de 
TAC van dat jaar;
b) indien de toepassing van artikel 5 of 
artikel 6 zou leiden tot een TAC die meer 
dan 25% kleiner is dan de TAC van het 
voorafgaande jaar, stelt de Raad een TAC 
vast die niet meer dan 25% lager is dan de 
TAC van dat jaar.

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 35
ARTIKEL 7, LID 2, INLEIDENDE FORMULE

2. Vanaf het tweede jaar waarin deze 
verordening wordt toegepast, gelden de 
volgende regels:

2. Vanaf het eerste jaar waarin deze 
verordening wordt toegepast, gelden de 
volgende regels:

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 36
ARTIKEL 7, LID 2, LETTER A)

a) indien de toepassing van artikel 5 of 
artikel 6 zou leiden tot een TAC die de TAC 
van het voorafgaande jaar met meer dan 
15% overschrijdt, stelt de Raad een TAC 
vast die niet meer dan 15% hoger is dan de 

a) indien de toepassing van artikel 5 of 
artikel 6 zou leiden tot een TAC die de TAC 
van het voorafgaande jaar met meer dan 
10% overschrijdt, stelt de Raad een TAC 
vast die niet meer dan 10% hoger is dan de 
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TAC van dat jaar; TAC van dat jaar;

Or. pt

Motivering

Daar de TAC de laatste jaren al een aantal keren is verlaagd, stellen wij een maximale 
verlaging van de TAC met jaarlijks 10% voor, om de gevolgen van de voortdurende verlaging 
van de TAC's te verzachten.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 37
ARTIKEL 7 BIS (nieuw)

Artikel 7 bis
Vaststelling van de TAC's in uitzonderlijke 

omstandigheden
Wanner het WTECV op grond van het 
meeste recente verslag van de ICES van 
oordeel is dat de hoeveelheid volwassen 
dieren in het zuidelijke heekbestand kleiner 
is dan 25.000 ton, gelden de volgende 
regels:
a) wanneer wordt verwacht dat de 
toepassing van artikel 5 in het jaar van 
toepassing van de TAC leidt tot een stijging 
van de hoeveelheid volwassen dieren in het 
zuidelijk heekbestand tot meer dan 25.000 
ton, dan wordt dit artikel toegepast;
b) wanneer het tegenovergestelde wordt 
verwacht, dan stelt de Raad met een 
gekwalificeerde meerderheid op voorstel 
van de Commissie een TAC voor het 
volgende jaar vast die kleiner is dan de 
TAC die ontstaat als de in artikel 5 
beschreven methode wordt toegepast. 

Or. es
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Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 38
ARTIKEL 7 BIS (nieuw)

Artikel 7 bis
De lidstaten moeten bij de toepassing van 
het systeem voor de vermindering van de 
visserij-inspanning flexibiliteit betrachten 
door nationale plannen uit te voeren die 
zijn aangepast aan de specifieke realiteit 
van elke lidstaat.
Maatregelen die genomen kunnen worden 
zijn de selectieve sloop van vaartuigen, het 
tijdelijk uit de vaart nemen van schepen 
en/of de vaststelling van een maximum 
aantal visserijdagen per jaar en per schip. 
De Commissie wordt medegedeeld welke 
maatregelen geschikt worden geacht en zij 
legt op basis daarvan een voorstel voor aan 
de Raad die bij gekwalificeerde 
meerderheid een besluit neemt.
De maatregelen die door een lidstaat 
worden genomen gelden voor alle 
communautaire schepen die vissen in de 
wateren die onder de soevereiniteit of 
rechtsmacht van die lidstaat vallen, zodat 
bij de instandhouding van de visbestanden 
niet wordt gediscrimineerd.

Or. pt

Motivering

Op deze wijze wordt een vermindering van de visserij-inspanning bereikt door maatregelen 
die alleen gelden voor schepen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de 
gevangen heek en langoustines en niet voor de andere. Deze maatregelen dienen het belang 
van de Gemeenschap zonder ten koste te gaan van de belangen van de nationale reders die 
niet op heek of langoustines vissen.

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 39
ARTIKEL 8
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Vaststelling van het maximaal toegestane 
aantal kilowattdagen

De Raad stelt op voorstel van de Commissie 
met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen het maximaal toegestane aantal 
kilowattdagen vast, dat niet groter mag zijn 
dan een hoeveelheid die volgens de in de 
bijlage bepaalde voorwaarden is berekend 
voor de vissersvaartuigen van elke lidstaat 
die in het daaropvolgende jaar op de 
betrokken bestanden zullen vissen.

Schrappen

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 40
ARTIKEL 9

Totstandbrenging en samenstelling van een 
gegevensbank

1. Iedere lidstaat brengt een gegevensbank 
tot stand die voor ieder van de in artikel 1 
bedoelde geografische gebieden, voor ieder 
jaar van de referentieperiode als 
omschreven in lid 2 en voor ieder vaartuig 
dat zijn vlag voert en in de Gemeenschap is 
geregistreerd, en dat in die periode een 
hoeveelheid langoustines en/of zuidelijke 
heek heeft aangevoerd, de volgende 
gegevens bevat:
a) de naam en het intern registratienummer 
van het vaartuig;
b) het motorvermogen van het vaartuig in 
kilowatt, gemeten overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de 
Raad;
c) het aantal buitengaats doorgebrachte 
dagen als omschreven in artikel 13;
d) de hoeveelheid aangevoerde zuidelijke 
heek, uitgedrukt in ton;
e) de hoeveelheid aangevoerde 
langoustines, uitgedrukt in ton;

Schrappen
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f) het aantal kilowattdagen, d.w.z. het 
product van het aantal buitengaats 
doorgebrachte dagen en het 
motorvermogen in kilowatt.
2. De gegevensbank moet tot stand zijn 
gebracht op uiterlijk:
a) 31 oktober 2004 met betrekking tot de 
driejarige referentieperiode 2001, 2002 en 
2003;
b) 15 juli van ieder jaar na 2004 met 
betrekking tot de daaraan voorafgaande 
driejarige referentieperiode.
3. De gegevensbank moet de Commissie op 
papier en in elektronische vorm ter 
beschikking worden gesteld op uiterlijk 15 
november 2004 met betrekking tot de in lid 
2, onder a), bedoelde referentieperiode, en 
vóór 31 juli van het betrokken jaar met 
betrekking tot de in lid 2, onder b), 
bedoelde referentieperiode.

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 41
ARTIKEL 10

Door de lidstaten uit te voeren 
berekeningen

1. De volgende hoeveelheden moeten door 
elke lidstaat worden berekend:
a) per vaartuig dat in de in artikel 9 
bedoelde gegevensbank is geregistreerd, het 
gemiddelde aantal kilowattdagen voor de 
referentieperiode;
b) het totaal van de gemiddelde aantallen
kilowattdagen van de in de gegevensbank 
van artikel 9 geregistreerde vaartuigen, 
d.w.z. de som van de gemiddelde aantallen, 
overeenkomstig a) berekende 
kilowattdagen.
2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1, 

Schrappen
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onder a), bedoelde berekening wordt 
aangepast om rekening te houden met 
eventuele beperkingen van de visserij-
inspanningen overeenkomstig 
verplichtingen op grond van Beschikking 
97/413/EG van de Raad .
3. De resultaten van deze berekeningen 
worden binnen de in artikel 9, lid 3, 
vermelde termijnen aan de Commissie 
meegedeeld.

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 42
ARTIKEL 11

Verdeling van de kilowattdagen
Elke lidstaat verdeelt elk jaar het maximaal 
toelaatbare aantal kilowattdagen over 
vaartuigen die zijn vlag voeren en in de 
Gemeenschap zijn geregistreerd.

Schrappen

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 43
ARTIKEL 12

Lijst van vaartuigen
1. Binnen twee maanden na vaststelling 
van het in artikel 8 bedoelde besluit van de 
Raad deelt iedere lidstaat de Commissie 
voor elk in artikel 1 omschreven 
geografisch gebied een lijst mee met de 
naam en het intern registratienummer van 
de vaartuigen waaraan kilowattdagen zijn 
toegewezen.
2. Totdat een lidstaat de lid 1 bedoelde 
lijsten aan de Commissie meedeelt, blijft de 
laatste aan de Commissie meegedeelde lijst 

Schrappen
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van toepassing.
Indien dergelijke lijsten nog niet eerder aan 
de Commissie zijn meegedeeld, wordt de 
lijst geacht alle vaartuigen te bevatten 
waarvan de naam en het intern 
registratienummer zijn opgenomen in de in 
artikel 9 bedoelde gegevensbank voor de 
meest recente referentieperiode.

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 44
ARTIKEL 13

Buitengaats doorgebrachte dagen
1. De aan individuele vaartuigen 
toegewezen kilowattdagen worden 
omgerekend in een equivalent aantal 
buitengaats doorgebrachte dagen door het 
aantal kilowattdagen te delen door het 
motorvermogen van het vaartuig in 
kilowatt, dit quotiënt te vermeerderen met 
0,5 en het resultaat naar beneden af te 
ronden op een heel getal.
2. Onder een buitengaats doorgebrachte 
dag wordt verstaan iedere ononderbroken 
periode van 24 uur vanaf het binnenvaren 
van een in artikel 1 omschreven 
geografisch gebied, en ieder deel van een 
dergelijke periode.

Schrappen

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 45
ARTIKEL 14

Verplichtingen van de lidstaten
De lidstaten zien erop toe dat de vaartuigen 
die zijn opgenomen in de in artikel 12 

Schrappen
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bedoelde lijst, niet meer dagen buitengaats 
doorbrengen in een van de in artikel 1 
bedoelde geografische gebieden dan het 
overeenkomstig artikel 13, lid 1 berekende 
aantal dagen.

Or. pt

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 46
ARTIKEL 15

1. Een vaartuig dat niet is opgenomen in de 
in artikel 12 bedoelde lijst mag geen 
zuidelijke heek of langoustines aanvoeren 
die zijn gevangen in de in artikel 1 bedoelde 
geografische gebieden.
2. Zolang een lidstaat nog geen 
gegevensbank tot stand heeft gebracht en 
aan de Commissie heeft meegedeeld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, is 
het voor alle vaartuigen van die lidstaat 
verboden zuidelijke heek of langoustines 
aan te voeren die in een van de in artikel 1 
bedoelde geografische gebieden zijn 
gevangen.

Vaartuigen die alleen bij gelegenheid of 
onbedoeld heek en/of langoustines vangen, 
wordt een bijvangst toegestaan van 10% per 
reis tot een maximum van 5 ton per jaar.

Or. pt

Motivering

Hiermee wordt voorkomen dat schepen die maar af en toe heek en langoustines vangen deze 
overboord moeten zetten. Zo wordt een betere verwerking van de gegevens over het beheer 
van deze bestanden mogelijk.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 47
ARTIKEL 16

In afwijking van artikel 19 bis van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 zijn de 
artikelen 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 

In afwijking van artikel 19 bis van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 zijn de 
artikelen 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 



AM\557930NL.doc 15/21 PE 355.459v01-00

NL

sexies en 19 undecies van die verordening 
van toepassing op de vaartuigen die zijn 
opgenomen in de in artikel 9 bedoelde 
gegevensbank en die vissen in de in artikel 1 
bedoelde geografische gebieden.

sexies en 19 undecies van die verordening 
van toepassing op de vaartuigen die vissen 
in de in artikel 1 bedoelde geografische 
gebieden.

Or. es

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 48
ARTIKEL 16

Mededelingen inzake de visserij-
inspanning
In afwijking van artikel 19 bis van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 zijn de 
artikelen 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 
sexies en 19 undecies van die verordening 
van toepassing op de vaartuigen die zijn 
opgenomen in de in artikel 9 bedoelde 
gegevensbank en die vissen in de in artikel 
1 bedoelde geografische gebieden.

Schrappen

Or. pt

Motivering

De maatregelen die worden voorgesteld zijn overbodig en vormen een administratieve 
belasting voor de vissers die in deze gebieden (kustwateren) vissen.

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 49
ARTIKEL 17

In afwijking van artikel 5, lid 2, van 
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 

In afwijking van artikel 5, lid 2, van 
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 zuidelijke heek een marge 
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opzichte van het in het logboek vermelde 
cijfer.

van 10% ten opzichte van het in het logboek 
vermelde cijfer.

Or. pt

Motivering

Dit percentage is redelijker omdat het beter aansluit bij de algemene wetgeving en niet ten 
koste gaat van het toezicht op de vangsten.

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 50
ARTIKEL 18

Weging van de aanvoer
De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
zien erop toe dat elke hoeveelheid zuidelijke 
heek van meer dan 50 kg en/of elke 
hoeveelheid langoustine van meer dan 50 
kg, gevangen in de in artikel 1 bedoelde 
gebieden, vóór de verkoop op een 
veilingweegschaal wordt gewogen.

Schrappen

Or. pt

Motivering

In Portugal is het niet verplicht bevroren vis op een veiling te verkopen, zodat de bepalingen 
van dit artikel niet toe te passen zijn, vooral niet door schepen die met een sleepnet op 
schaaldieren vissen.

Amendement ingediend door Rosa Miguélez Ramos

Amendement 51
ARTIKEL 18

De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
zien erop toe dat elke hoeveelheid zuidelijke 
heek van meer dan 50 kg en/of elke 
hoeveelheid langoustine van meer dan 50 
kg, gevangen in de in artikel 1 bedoelde 
gebieden, vóór de verkoop op een 
veilingweegschaal wordt gewogen.

De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
zien erop toe dat elke hoeveelheid zuidelijke 
heek van meer dan 300 kg en/of elke 
hoeveelheid langoustine van meer dan 150 
kg, gevangen in de in artikel 1 bedoelde 
gebieden, vóór de verkoop op een 
veilingweegschaal wordt gewogen.
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Or. es

Motivering

De hoeveelheid van 50 kg  is voor heek en langoustine erg weinig, brengt voor de vaartuigen 
hoge kosten met zich mee en sorteert nauwelijks effect.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 52
ARTIKEL 20, LID 1

1. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
kunnen eisen dat elke hoeveelheid zuidelijke 
heek of langoustine van meer dan 50 kg, die 
gevangen is in een van de in artikel 1 
bedoelde geografische gebieden en die voor 
het eerst wordt aangevoerd in die lidstaat, 
wordt gewogen voordat ze van de haven van 
eerste aanvoer naar elders wordt vervoerd.

1. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
kunnen eisen dat elke hoeveelheid zuidelijke 
heek van meer dan 300 kg of langoustine 
van meer dan 150 kg, die gevangen is in een 
van de in artikel 1 bedoelde geografische 
gebieden en die voor het eerst wordt 
aangevoerd in die lidstaat, wordt gewogen 
voordat ze van de haven van eerste aanvoer 
naar elders wordt vervoerd.

Or. es

Amendement ingediend door Rosa Miguélez Ramos

Amendement 53
ARTIKEL 20, LID 1

1. ?? De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat kunnen eisen dat elke hoeveelheid 
zuidelijke heek of langoustine van meer dan 
50 kg, die gevangen is in een van de in 
artikel 1 bedoelde geografische gebieden en 
die voor het eerst wordt aangevoerd in die 
lidstaat, wordt gewogen voordat ze van de 
haven van eerste aanvoer naar elders wordt 
vervoerd.

1. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
kunnen eisen dat elke hoeveelheid zuidelijke 
heek van meer dan 300 kg of langoustine 
van meer dan 150 kg, die gevangen is in een 
van de in artikel 1 bedoelde geografische 
gebieden en die voor het eerst wordt 
aangevoerd in die lidstaat, wordt gewogen 
voordat ze van de haven van eerste aanvoer 
naar elders wordt vervoerd.

Or. es

Motivering

De hoeveelheid van 50 kg  is voor heek en langoustine erg weinig, brengt voor de vaartuigen 
hoge kosten met zich mee en sorteert nauwelijks effect.
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Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 54
ARTIKEL 20, LID 2

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93, moet elke 
hoeveelheid zuidelijke heek of langoustine 
van meer dan 50 kg, die naar een andere 
plaats dan die van eerste aanvoer of invoer 
wordt 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 hoeveelheid die 
wordt 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, moet elke 
hoeveelheid zuidelijke heek van meer dan 
300 kg of langoustine van meer dan 150 kg, 
die naar een andere plaats dan die van eerste 
aanvoer of invoer wordt 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 
hoeveelheid die wordt vervoerd. De 
vrijstelling van artikel 13, lid 4, onder b) van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 is niet van 
toepassing.

Or. es

Amendement ingediend door Rosa Miguélez Ramos

Amendement 55
ARTIKEL 20, LID 2

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93, moet elke 
hoeveelheid zuidelijke heek of langoustine 
van meer dan 50 kg, die naar een andere 
plaats dan die van eerste aanvoer of invoer 
wordt 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 hoeveelheid die 
wordt 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, moet elke 
hoeveelheid zuidelijke heek van meer dan 
300 kg of langoustine van meer dan 150 kg, 
die naar een andere plaats dan die van eerste 
aanvoer of invoer wordt 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 
hoeveelheid die wordt vervoerd. De 
vrijstelling van artikel 13, lid 4, onder b) van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 is niet van 
toepassing.

Or. es
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Motivering

De hoeveelheid van 50 kg  is voor heek en langoustine erg weinig, brengt voor de vaartuigen 
hoge kosten met zich mee en sorteert nauwelijks effect.

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 56
ARTIKEL 22

Artikel 29 ter (verordening (EG) nr. 850/98)

Het is verboden met bodemtrawls en korven 
te vissen in de geografische gebieden die 
worden begrensd door een lijn tussen de 
punten met de volgende coördinaten:

De lidstaten waarvoor dit herstelplan is 
bedoeld moeten beheersmaatregelen nemen 
die stroken met hun sociaal-economische 
realiteit en de specifieke situatie van de 
bestanden en het gebruikte vistuig.

Box 1: Deze maatregelen moeten gelden voor alle 
vaartuigen die vissen in wateren die onder
de soevereiniteit of rechtsmacht van 
Portugal en Spanje vallen.

43°35' noorderbreedte, 004°45' 
westerlengte

Deze maatregelen omvatten onder meer:

43°45' noorderbreedte, 004°45' 
westerlengte

1- Vaststelling van een gebied dat 
gedurende 3/4 maanden per jaar gesloten is 
binnen het in de bijlage genoemde gebied 
om het herstel van langoustine mogelijk te 
maken.

43°37' noorderbreedte, 005°20' 
westerlengte

Box 1:

43°55' noorderbreedte, 005°20' 
westerlengte

36°54' noorderbreedte, 007°40' 
westerlengte

Box 2: 36°34' noorderbreedte, 007°40' 
westerlengte

43°37' noorderbreedte, 006°15' 
westerlengte

36°34' noorderbreedte, 007°19' 
westerlengte

43°50' noorderbreedte, 006°15' 
westerlengte

36°54' noorderbreedte, 007°19' 
westerlengte

44°00' noorderbreedte, 006°45' 
westerlengte

2- Verbod om langoustine te vangen en aan 
land te brengen voor alle vaartuigen tussen 
1 september en 31 oktober.

43°34' noorderbreedte, 006°45' 
westerlengte

3- Verbod om schaaldieren - gambas, rode 
garnalen, reuzendiepzeegarnalen en 
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langoustines - te vangen en aan land te 
brengen voor alle vaartuigen tussen 24 
december en de laatste dag van februari.

Box 3: 4- Uit de vaart nemen van 
vissersvaartuigen door selectieve sloop van 
schepen die op deze soorten vissen.

42°00' noorderbreedte, 009°00' 
westerlengte
42°27' noorderbreedte, 009°00' 
westerlengte
42°27' noorderbreedte, 009°30' 
westerlengte
42°00' noorderbreedte, 009°30' 
westerlengte
Box 4:
37°45' noorderbreedte, 009°00' 
westerlengte
38°10' noorderbreedte, 009°00' 
westerlengte
38°10' noorderbreedte, 009°15' 
westerlengte
37°45' noorderbreedte, 009°20' 
westerlengte
Box 5:
36°05' noorderbreedte, 007°00' 
westerlengte
36°35' noorderbreedte, 007°00' 
westerlengte
36°45' noorderbreedte, 007°18' 
westerlengte
36°50' noorderbreedte, 007°50' 
westerlengte
36°25' noorderbreedte, 007°50' 
westerlengte"

Or. pt

Motivering

De landen waarvoor dit herstelplan is bedoeld krijgen zo meer mogelijkheden om strategieën 
voor het herstel van de bestanden vast te stellen, rekening houdende met de realiteit van hun 
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visserij en de sociaal-economische omstandigheden die beschermd moeten worden. Zonder 
afbreuk te doen aan het hoofddoel van dit herstelplan stellen wij alternatieven voor die voor 
de sector minder pijnlijk zijn. De in dit artikel en de bijlage genoemde tijdelijk gesloten box is 
vastgesteld aan de hand van de uitkomst van onderzoek dat in Portugal en Spanje in 
meerdere jaren en door diverse schepen is uitgevoerd. De voorgestelde grenzen omsluiten 
gebieden waar kleine langoustines geconcentreerd zijn (gegevens bevestigd door IPIMAR). 
Wij geven de voorkeur aan deze box boven de voorstellen van de Commissie voor dit gebied.

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 57
ARTIKEL 22 BIS (nieuw)

Artikel 22 bis
De Commissie legt het Europees Parlement 
en de Raad twee jaar na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening een verslag voor waarin de 
toepassing van het herstelplan voor heek en 
langoustine wordt geëvalueerd en ook 
sociaal-economische gegevens van het plan 
worden behandeld. 

Or. pt
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