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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor 
het herstel van de bestanden van zuidelijke heek en langoustines in de Cantabrische Zee en 
ten westen van het Iberisch Schiereiland en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98
(COM(2003)0818 – C6-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2003)0818)1,

– gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0042/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0000/2004),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 1

(1) Volgens recent wetenschappelijk advies 
van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) zijn als 
gevolg van de visserijsterfte de volwassen 
dieren in de bestanden van zuidelijke heek 
en langoustines in ICES-sectoren VIIIc en 
IXa zodanig uitgedund dat het normale 
herstel van deze bestanden door 
voortplanting in het gedrang komt en dat 

(1) Volgens recent wetenschappelijk advies 
van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) zijn als 
gevolg van de visserijsterfte de volwassen 
dieren in de bestanden van zuidelijke heek 
en langoustines in ICES-sectoren VIIIc en 
IXa, met uitzondering van de Golf van 
Cádiz, zodanig uitgedund dat het normale 
herstel van deze bestanden door 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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de betrokken bestanden bijgevolg dreigen 
in te storten.

voortplanting in het gedrang komt en dat 
de betrokken bestanden bijgevolg dreigen 
in te storten.

Motivering

In het dit najaar verschenen ACFM-verslag over heek wordt een expliciete uitzondering gemaakt 
voor de Golf van Cádiz omdat de situatie van de visbestanden in deze wateren met veel 
onzekerheid is omgeven.

Amendement 2
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Vaststelling van de nodige 
maatregelen voor het herstel van deze 
bestanden betekent dat ook sociaal-
economische maatregelen zullen moeten 
worden genomen om degenen die worden 
getroffen door de vangstbeperkingen te 
helpen de gevolgen hiervan op te vangen. 
Hiervoor moeten dus in de begroting 
voldoende kredieten worden uitgetrokken.

Motivering

De voor deze flankerende maatregelen uitgetrokken gelden moeten in verhouding staan tot het 
grote aantal getroffenen.

Amendement 3
OVERWEGING 5

(5) De ramingen van de absolute grootte 
van de betrokken bestanden door het 
WTECV en de ICES zijn te onzeker om 
als streefdoel voor het herstel te worden 
gebruikt en daarom moeten de 
streefdoelen worden uitgedrukt in 
visserijsterftecijfers.

Schrappen

Motivering

De momenteel beschikbare wetenschappelijke gegevens laten weliswaar nog ruimte voor 
onzekerheid, maar maken toch wel een in biomassa uitgedrukt streefdoel mogelijk.

Amendement 4
OVERWEGING 10

(10) Voor het herstel van de 
langoustinebestanden is het noodzakelijk 
dat sommige reproductiegebieden van de 
soort worden beschermd tegen bevissing. 

Schrappen
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Daartoe moet Verordening (EG) nr. 
850/98 van de Raad van 30 maart 1998 
voor de instandhouding van de 
visbestanden via technische maatregelen 
voor de bescherming van jonge 
exemplaren van mariene organismen 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Motivering

De meeste in deze wateren actieve vaartuigen vissen nauwelijks op langoeste. De door de 
Commissie voorgestelde zonesluiting staat in geen verhouding tot het nagestreefde doel. De 
wetenschappelijke onderbouwing van het Commissievoorstel is te wankel.

Amendement 5
ARTIKEL 1, LETTER a)

a) zuidelijke heek in de sectoren VIIIc en 
IXa, zoals afgebakend door de 
Internationale Raad voor het Onderzoek 
van de Zee (ICES);

a) zuidelijke heek in de sectoren VIIIc en 
IXa, zoals afgebakend door de 
Internationale Raad voor het Onderzoek 
van de Zee (ICES) maar met uitzondering 
van de Golf van Cádiz;

Motivering

In het dit najaar verschenen ACFM-verslag over heek wordt een expliciete uitzondering gemaakt 
voor de Golf van Cádiz omdat de situatie van de visbestanden in deze wateren met veel 
onzekerheid is omgeven.

Amendement 6
ARTIKEL 1, LETTER c)

c) langoustines in ICES-sector IXa. c) langoustines in ICES-sector IXa, met 
uitzondering van de Golf van Cádiz;

Motivering

In het dit najaar verschenen ACFM-verslag over heek wordt een expliciete uitzondering gemaakt 
voor de Golf van Cádiz omdat de situatie van de visbestanden in deze wateren met veel 
onzekerheid is omgeven.

Amendement 7
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 en wel binnen een 
bepaalde termijn en overeenkomstig de 
ICES-gegevens.
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Motivering

In lijn met de jongste wetenschappelijke gegevens moet het door de wetenschappelijke instanties 
aanbevolen biomassaniveau het streefdoel zijn voor herstel van de heekbestanden.

Amendement 8
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 0,31
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 leiden tot een vermindering met 10% 
van de visserijsterfte in het jaar van 
toepassing, ten opzicht van de voor het 
voorgaande jaar geraamde visserijsterfte.

Motivering

Zoals bleek tijdens de door de Visserijcommissie georganiseerde hoorzitting wordt er in 
wetenschappelijke kringen van uitgegaan dat een geleidelijke daling tot een mortaliteit van 40% 
zal leiden tot herstel. Op deze wijze zal de doelstelling worden gehaald zonder al te drastische 
verlaging van de vangsten.

Amendement 9
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 0,31 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.

Motivering

Zoals bleek tijdens de door de Visserijcommissie georganiseerde hoorzitting wordt er in 
wetenschappelijke kringen van uitgegaan dat een geleidelijke daling tot een mortaliteit van 40% 
zal leiden tot herstel.  Op deze wijze zal de doelstelling worden gehaald zonder al te drastische 
verlaging van de vangsten.
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Amendement 10
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.

Motivering

Om de visserij meer stabiliteit te bieden wordt lid 1 geschrapt en een schommelingspercentage 
voorgesteld van jaarlijks 10%. 

Amendement 11
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:

Motivering

Om de visserij meer stabiliteit te bieden wordt lid 1 geschrapt en  een schommelingspercentage 
voorgesteld van jaarlijks 10%.

Amendement 12
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 TAC van dat jaar;

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 TAC van dat jaar;

Motivering

Om de visserij meer stabiliteit te bieden wordt lid 1 geschrapt en een schommelingspercentage 
voorgesteld van jaarlijks 10%.
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Amendement 13
ARTIKEL 7, LID 2, LETTER b)

b) indien de toepassing van de artikelen 5 
of 6 zou leiden tot een TAC die meer dan 
15% kleiner is dan de TAC van het 
voorafgaande jaar, stelt de Raad een TAC 
vast die niet meer dan 15% lager is dan de 
TAC van dat jaar.

b) indien de toepassing van de artikelen 5 
of 6 zou leiden tot een TAC die meer dan 
10% kleiner is dan de TAC van het 
voorafgaande jaar, stelt de Raad een TAC 
vast die niet meer dan 10% lager is dan de 
TAC van dat jaar.

Motivering

Om de visserij meer stabiliteit te bieden wordt lid 1 geschrapt en een schommelingspercentage 
voorgesteld van jaarlijks 10%.

Amendement 14
ARTIKEL 7 BIS (nieuw)

Artikel 7 bis
1. De totaal toegestane vangsten 
waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk II 
wordt aangevuld met een systeem voor 
vangstbeperking op basis van 
geografische zones en categorieën vistuig, 
en van specifieke voorwaarden voor de 
benutting van deze vangstmogelijkheden.  
2. Voor de toepassing van deze 
verordening dient de Commissie bij de 
Raad een voorstel in met daarin een 
maximum aantal visdagen per jaar voor 
vaartuigen waarvan de jaarlijkse vangst 
voor een aanzienlijk deel bestaat uit 
zuidelijke heek en langoeste. Dit 
maximum aantal dagen wordt afgestemd 
op de in artikel 5 vastgestelde jaarlijkse 
aanpassing van het sterftepercentage 
3.  In geval van vaartuigen die definitief 
uit de vaart worden genomen of 
veranderingen van visgrond of vaartuig 
gedurende de afgelopen drie jaar, worden 
extra visdagen toegewezen aan de  
vaartuigen die blijven vissen.
4. De lidstaten kunnen tijdelijke of 
definitieve stilleggingsmaatregelen nemen 
om de doelstellingen van het programma 
te verwezenlijken en kunnen hiervoor een 
beroep doen op communautaire kredieten. 
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Motivering

Dit artikel vloeit voort uit de schrapping van hoofdstuk III van het Commissievoorstel (artikelen 
8 t/m 15) (zie motivering bij am. 15).

Amendement 15
HOOFSTUK III

Dit hoofdstuk komt te vervallen

Motivering

Rapporteur stelt schrapping van het gehele hoofdstuk voor omdat de hierin gehanteerde 
berekeningsmethode voor de vangstplafonds verouderd is.

Amendement 16
ARTIKEL 16

Artikel 16
Mededelingen inzake de visserij-

inspanning

Schrappen

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.

Motivering

Aangezien het merendeel van de visserij op deze soorten plaatsvindt in kustzones, zou toepassing 
van dit artikel overbodige bureaucratische rompslomp met zich meebrengen zonder dat het in 
enig opzicht zou bijdragen aan het herstelplan. Vangstcontrole dient te geschieden aan de hand 
van logboeken of met behulp van satellietsystemen.

Amendement 17
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 

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 Europese heek aan boord  
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marge van 5% ten opzichte van het in het 
logboek vermelde cijfer.

een marge van 8% ten opzichte van het in 
het logboek vermelde cijfer. Ingeval in de 
communautaire wetgeving geen 
omrekeningscoëfficiënt is vastgesteld, 
geldt de omrekeningscoëfficiënt van de 
EU-vlagstaat.

Motivering

Naar analogie met het herstelplan voor de noordelijke heek, wordt een tolerantiemarge 
vastgesteld van 8%, berekend aan de hand van de omrekeningscoëfficiënten van de vlagstaat.

Amendement 18
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 500 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.

Motivering

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

Amendement 19
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 of langoustine van meer 
dan 500 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.

Motivering

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

Amendement 20
ARTIKEL 20, LID 2

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93, moet elke 

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93, moet elke 
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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.

hoeveelheid zuidelijke heek of langoustine 
van meer dan 500 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.

Motivering

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

Amendement 21
ARTIKEL 22

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

Artikel 22
Beperkingen op de langoustinevisserij

Verordening (EG) nr. 850/98 wordt als 
volgt gewijzigd:
Na artikel 29 bis wordt het volgende 
artikel ingevoegd:

"Artikel 29 ter
Beperkingen op de langoustinevisserij

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:
Box 1
– 43°35' noorderbreedte, 004°45' 
westerlengte
– 43°45' noorderbreedte, 004°45' 
westerlengte
– 43°37' noorderbreedte, 005°20' 
westerlengte
– 43°55' noorderbreedte, 005°20' 
westerlengte
Box 2:
– 43°37' noorderbreedte, 006°15' 
westerlengte
– 43°50' noorderbreedte, 006°15' 

Schrappen
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westerlengte
– 44°00' noorderbreedte, 006°45' 
westerlengte
– 43°34' noorderbreedte, 006°45' 
westerlengte
Box 3:
– 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"

Motivering

De meeste in deze wateren actieve vaartuigen vissen nauwelijks op langoeste. De door de 
Commissie voorgestelde zonesluiting staat in geen verhouding tot het nagestreefde doel. De 
wetenschappelijke onderbouwing van het Commissievoorstel is te wankel. Voor een maatregel 
als die welke door de Commissie wordt voorgesteld zijn aanvullende wetenschappelijke gegevens 
nodig.

Amendement 22
BIJLAGE

Deze bijlage komt te vervallen.
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Motivering

De Commissie geeft zelf toe dat de door haar in het voorstel gehanteerde berekeningsmethode 
verouderd is. Rapporteur stelt in dit verslag schrapping van het gehele hoofdstuk inzake 
vangstbeperking voor, opdat de Commissie langs de in dit verslag uitgezette lijnen een nieuwe 
berekeningsmethode kan uitwerken voor genoemde plafonds.
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TOELICHTING

In het onderhavige ontwerpverslag worden ingrijpende wijzigingen geïntroduceerd op het 
Commissievoorstel tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van de bestanden van de 
zuidelijke heek en langoustines in de Cantabrische Zee en ten westen van het Iberisch 
schiereiland.

Alvorens het Commissievoorstel onder de loep te nemen, dient erop te worden gewezen dat in 
dit voorstel uitsluitend aandacht wordt besteed aan de instandhouding van de visbestanden, 
zonder enige verwijzing naar de sociaal-economische realiteit zoals die zou ontstaan in geval van 
toepassing van de maatregelen. Daarom heeft rapporteur het wenselijk geacht te wijzen op de 
noodzaak van economische maatregelen om de nadelige gevolgen voor de visserijsector, in de 
vorm van een waarschijnlijke verlaging van de vangstmogelijkheden voor de vloot die 
traditioneel in deze sector actief is, op te vangen.

Het Commissievoorstel heeft het herstel van de bestanden tot doel en hanteert hierbij als 
criterium het sterftepercentage als gevolg van de visserij. De benadering van de rapporteur is 
daarentegen gebaseerd op herstelcriteria uitgedrukt in biomassa, over een periode van 10 jaar, 
een termijn die de sector in staat stelt zich geleidelijk, op een meer flexibele wijze aan te passen 
en die een betere stabiliteit garandeert van de visserij, zonder dat de uiteindelijke doelstelling van 
herstel van de bestanden tot een adequaat niveau voor een duurzaam beheer van deze bestanden 
hierdoor in gevaar wordt gebracht.

De in de amendementen op het Commissievoorstel opgenomen parameters inzake het 
sterftepercentage als gevolg van de heekvisserij en de mogelijkheden van jaarlijkse 
schommelingen in de TAC's, zijn in overeenstemming met de wetenschappelijke gegevens zoals 
de deskundigen deze uiteen hebben gezet op de hoorzitting die deze commissie afgelopen maand 
september organiseerde met wetenschappers en vertegenwoordigers van de beroepssector.

Rapporteur is van oordeel dat de in hoofdstuk 3 van het Commissievoorstel vervatte bepalingen 
inzake de berekening van de vangstplafonds niet correct zijn en stelt vervanging ervan voor door 
een geschikter systeem, gebaseerd op de berekening van een totaal voor de toelaatbare vangsten, 
aangevuld met een systeem van beperking van de vangst per geografische zone en per 
visserijmethode.

Voorts is rapporteur van oordeel dat de in het Commissievoorstel vastgestelde hoeveelheden 
voor wat betreft de verplichting tot weging voor heek (50 kg), waarbij sprake is van zeer strenge 
controleverplichtingen, te laag zijn vastgesteld. Toepassing van dit besluit zou voor de vissers 
zeer kostbare verplichtingen met zich meebrengen die in geen verhouding staan tot de mogelijke 
voordelen die deze maatregel zou kunnen bieden in termen van herstel van de visbestanden.

Rapporteur stelt grote vraagtekens bij de ramingen inzake de langoustinevisserij, zoals die zijn 
opgenomen in het Commissievoorstel, aangezien deze ramingen voorbijgaan aan de realiteit. De 
visserij in de zones die door het voorstel worden bestreken, is in het algemeen veelsoortig. De 
langoustinevangsten in deze veelsoortige visserij vertegenwoordigt ongeveer 1% van het totaal 
van de vangsten.

Het in het plan van de Commissie voorgestelde systeem van biologische rustpauzen zou, 
gegeven het feit dat er momenteel ook andere zones zijn waar een biologische rustpauze geldt, 
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de trawlvisserij in de Cantabrische Zee en ten noordwesten van het Iberisch schiereiland vrijwel 
onmogelijk maken.

Over de Golf van Cádez zijn momenteel geen betrouwbare wetenschappelijke gegevens over de 
reële heek- en langoustinebestanden voorhanden. Daarom lijkt het beter om deze wateren
voorlopig van deze regeling uit te sluiten zolang voldoende wetenschappelijke gegevens, op 
basis waarvan passende maatregelen voor deze wateren kunnen worden genomen, voorhanden 
zijn.


