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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.



PR\549192NL.doc 3/7 PE 350.171v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ........................................................................................................................ 7



PE 350.171v01-00 4/7 PR\549192NL.doc

NL



PR\549192NL.doc 5/7 PE 350.171v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelplan 
voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel 
van de Atlantische Oceaan
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0640)1,

– gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0197/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0000/2005),

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
Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad  
tot vaststelling van een herstelplan voor 
zwarte heilbot in het kader van de 
visserijorganisatie in het noordwestelijk 
deel van de Atlantische Oceaan

Voorstel voor een verordening van de Raad  
tot vaststelling van een herstelplan voor 
zwarte heilbot in het kader van de 
visserijorganisatie in het noordwestelijk 
deel van de Atlantische Oceaan

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Dit amendement heeft uitsluitend betrekking op de EN-versie

Amendement 2
Artikel 3, lid 1, alinea 2

Wanneer de NAFO evenwel besluit dat 
deze TACs geen garantie bieden voor een 
duurzame visserij van dat bestand, past de 
Raad op voorstel van de Commissie en bij 
gekwalificeerde meerderheid de in de 
eerste alinea vastgestelde TAC aan in 
overeenstemming met het besluit van de 
NAFO. 

Wanneer de NAFO evenwel besluit dat 
deze TACs moeten worden aangepast op 
grond van het voorzorgsbeginsel ten 
aanzien van het beheer van het zwarte 
heilbotbestand, past de Raad op voorstel 
van de Commissie en bij gekwalificeerde 
meerderheid de in de eerste alinea 
vastgestelde TAC aan in overeenstemming 
met het besluit van de NAFO. 

Motivering

De TAC's voor een zo lange periode moeten naar boven of naar beneden toe worden 
bijgesteld op basis van het advies van het wetenschappelijk comité. Tenuitvoerlegging van het 
herstelplan zou moeten leiden tot toename van de exploiteerbare biomassa op middellange 
termijn.
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TOELICHTING

Tijdens haar 25e jaarvergadering in 2003 heeft de Noordatlantische Visserijorganisatie 
(NAFO) een herstelplan goedgekeurd voor de zwarte heilbot in NAFO-deelgebied 2 en 
sectoren 3KLMNO. Dit plan voorziet in een verlaging van de TAC's tot 2007, alsmede in 
aanvullende controlemaatregelen ter waarborging van de uitvoering.

Het doel van dit herstelplan is een exploiteerbare biomassa van 5 jaar en ouder van 140 000 
ton gemiddeld, waardoor dit bestand op de langere termijn een stabiel rendement oplevert. 

Het plan is op voorlopige basis ten uitvoer gelegd in Verordening (EG) nr. 2287/2003 van 19 
december 2003 tot vaststelling, voor 2004, van de vangstmogelijkheden voor sommige 
visbestanden en groepen visbestanden, alsmede Verordening (EG) nr. 27/2005 van 22 
december 2004, houdende vaststelling van de TAC's, voor 2005, welke in de wateren van de 
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met 
vangstbeperkingen van toepassing zijn, van toepassing zijn.

De Commissie stelt de Raad en het EP in haar voorstel voor een verordening van de Raad 
(COM(2004) 0640) voor om het NAFO-herstelplan ten uitvoer te leggen overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 5 van Verordening (EG) 2371/2002 van 20 december 2002 inzake de 
instandhouding en duurzame exploitatie van visbestanden in het kader van het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit herstelplan wijkt weinig af van andere herstelplannen, 
zoals die voor heek, kabeljauw en tong. 

Het Commissievoorstel is in overeenstemming met de hoofdlijnen van het nieuwe 
visserijbeleid en met andere herstelplannen, en omvat tevens controlemaatregelen die reeds 
worden toegepast door de in NAFO-wateren opererende communautaire vloot.
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