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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. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt 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.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad  tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 423/2004, wat betreft het herstel van kabeljauwbestanden, en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93
(COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0162),

– gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0183/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0000/2008),

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.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Uit een recent wetenschappelijk advies 
van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) komt naar 
voren dat de vermindering van de vangst 

(1) Uit een recent wetenschappelijk advies 
van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) komt naar 
voren dat de vermindering van de vangst 
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van kabeljauw die het gevolg is van het 
gezamenlijke effect van de totaal 
toegestane vangsten (TAC's), de technische 
maatregelen en aanvullende 
visserijinspanningsmaatregelen bijlange na 
niet voldoende is om de visserijsterfte te 
verlagen tot het niveau dat nodig is om de 
kabeljauwbestanden weer op peil te 
brengen, en dat geen van de vier onder 
Verordening (EG) nr. 423/2004 vallende 
kabeljauwbestanden duidelijke tekenen van 
herstel vertoont.

van kabeljauw die het gevolg is van het 
gezamenlijke effect van de totaal 
toegestane vangsten (TAC's), de technische 
maatregelen en aanvullende 
visserijinspanningsmaatregelen (zoals 
inspectie en bewaking ter voorkoming van 
vangst en aanlanding van kabeljauw 
afkomstig van illegale, ongemelde of 
ongereglementeerde visserij) bijlange na 
niet voldoende is om de visserijsterfte te 
verlagen tot het niveau dat nodig is om de 
kabeljauwbestanden weer op peil te 
brengen, en dat geen van de vier onder 
Verordening (EG) nr. 423/2004 vallende 
kabeljauwbestanden duidelijke tekenen van 
herstel vertoont.

Or. da

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moeten nieuwe mechanismen 
worden ingevoerd om de vissers ertoe te 
bewegen mee te doen aan programma's om 
de vangst van kabeljauw te vermijden.

(5) Er moeten nieuwe mechanismen 
worden ingevoerd om de vissers en de 
lidstaten ertoe te bewegen mee te doen aan 
programma's om de vangst van kabeljauw 
te vermijden.

Or. da

Motivering

Medlemsstaterne bør også tilskyndes til at indføre foranstaltninger, der nedbringer 
fiskeridødeligheden og reducerer udsmid.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd lid 1, onder b) en c), en 
lid 2, stelt de Raad de TAC niet vast op een 
niveau dat meer dan 15% onder of boven 
de in het voorgaande jaar vastgestelde 
TAC ligt.

4. Onverminderd lid 1 en lid 2, stelt de 
Raad de TAC niet vast op een niveau dat 
meer dan 15% onder of boven de in het 
voorgaande jaar vastgestelde TAC ligt.

Or. da

Motivering

Ligesom det er tilfældet i andre forvaltningsplaner bør udsvingsmarginen på +/- 15 % gælde 
generelt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 8 bis – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor het eerste jaar waarin deze 
verordening van toepassing is, wordt op 
basis van het advies van het WTECV de 
gemiddelde in kilowattdagen uitgedrukte 
visserijinspanning in de jaren 2005, 2006 
en 2007 als uitgangswaarde aangehouden;

a) voor het eerste jaar waarin deze 
verordening van toepassing is, wordt op 
basis van het advies van het WTECV de 
gemiddelde in kilowattdagen uitgedrukte 
visserijinspanning in de jaren 2004, 2005 
en 2006 als uitgangswaarde aangehouden;

Or. da

Motivering

For at sikre at de anvendte data er af høj kvalitet og pålidelighed bør 2004-2006 anvendes 
som referenceår.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 8 bis – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor inspanningsgroepen die volgens de 
jaarlijkse evaluatie van de overeenkomstig 
de artikelen 18, 19 en 20 van Verordening 
(EG) nr. xxx/20081 ingediende gegevens 
over het beheer van de visserijinspanning 
het meest hebben bijgedragen aan de totale 
kabeljauwvangst, en wier totale vangst
volgens die evaluatie voor ten minste 80% 
uit kabeljauw bestaat, wordt de maximaal 
toegestane visserijinspanning als volgt 
berekend:

3. Voor inspanningsgroepen die volgens de 
jaarlijkse evaluatie van de overeenkomstig 
de artikelen 18, 19 en 20 van Verordening 
(EG) nr. xxx/20081 ingediende gegevens 
over het beheer van de visserijinspanning 
over het geheel genomen het meest hebben 
bijgedragen aan de totale kabeljauwvangst, 
en wier geaccumuleerde vangsten volgens 
die evaluatie voor ten minste 80% uit 
kabeljauw bestaat, wordt de maximaal 
toegestane visserijinspanning als volgt 
berekend:

Or. da

Motivering

Det bør præciceres, at det er de redskabskategorier, som bidrager til 80 % af de samlede 
torskefangster, der skal bidrage til en reduktion afi fiskeridødeligheden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 8 bis – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer artikel 6 van toepassing is, door 
op de uitgangswaarde hetzelfde 
verlagingspercentage toe te passen als het 
in artikel 6 voor de visserijsterfte 
vastgestelde percentage;

a) wanneer artikel 6 van toepassing is, door 
op de uitgangswaarde hetzelfde 
veranderingspercentage toe te passen als 
het in artikel 6 voor de visserijsterfte 
vastgestelde percentage;

Or. da
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Motivering

Der bør tages højde for, at fiskeriindsatsen også kan forøges, såfremt fiskeridødeligheden 
kommer under målet F=0,4. Det kan eksempelvis være tilfældet i år med en høj rekruttering, 
hvor udsvingsmargenen for TAC'en på højst 15 % betyder, at fiskeridødeligheden vil falde 
under F=0,4.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 8 ter – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere lidstaat moet voor de vaartuigen 
die zijn vlag voeren, een methode 
vaststellen voor de toewijzing van de 
maximaal toegestane visserijinspanning 
aan elk individueel vaartuig, en daarbij 
rekening houden met de volgende criteria:

1. Iedere lidstaat moet voor de vaartuigen 
die zijn vlag voeren, een methode 
vaststellen voor de toewijzing van de
maximaal toegestane visserijinspanning 
aan elk individueel vaartuig, en daarbij 
rekening houden met een aantal criteria, 
waaronder:

Or. da

Motivering

Et af de centrale elementer i kW-dage ordningen er at sikre medlemsstaterne fleksibilitet til 
selv at definere hvilke kriterier, man vil anvende til fordeling af den tildelte mængde kW-dage 
på fartøjer.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 8 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke inspanningsgroep is de in 
zowel GT als kW uitgedrukte totale 
capaciteit van de vaartuigen die 
overeenkomstig lid 2 afgegeven speciale 
visdocumenten hebben, niet groter dan de 

Schrappen.
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capaciteit van de vaartuigen die in 2007 
met hetzelfde tuig en in hetzelfde 
geografische gebied visten.

Or. da

Motivering

Bestemmelsen forhindrer strukturomlægninger af flåden i forhold til 2007. Eksempelvis vil det 
ikke være muligt at udskifte bomtrawlsfartøjer med garnfartøjer, der er mindre 
brændstofkrævende i forhold til flådestrukturen i 2007.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 8 quinquies – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig artikel 8 bis 
vastgestelde maximaal toegestane 
visserijinspanning wordt door de betrokken 
lidstaten aangepast met het oog op:

De overeenkomstig artikel 8 bis 
vastgestelde maximaal toegestane 
visserijinspanning kan door de betrokken 
lidstaten worden aangepast met het oog op:

Or. da

Motivering

Ved udveksling af mindre kvoter er der ikke behov for udveksling af fiskeriindsatsen, og dette 
bør derfor ikke være et krav, men en mulighed.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 8 sexies  – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overdracht is alleen toegestaan van 
een donerende vistuigcategorie ten aanzien 
waarvan is aangetoond dat voor kabeljauw 

3. De overdracht is in beginsel alleen 
toegestaan van een donerende 
vistuigcategorie ten aanzien waarvan is 
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de vangst per inspanningseenheid groter is 
dan die van de ontvangende 
vistuigcategorie. De lidstaat die om de 
overdracht verzoekt, verstrekt de nodige 
informatie over de vangst per 
inspanningseenheid.

aangetoond dat voor kabeljauw de vangst 
per inspanningseenheid groter is dan die 
van de ontvangende vistuigcategorie. Bij 
overdracht van een donerende 
vistuigcategorie naar een andere 
vistuigcategorie met een grotere vangst 
per inspanningseenheid wordt op de 
overgedragen inspanning een reductie in 
de vorm van een nader te bepalen 
correctiefactor toegepast. De lidstaat die 
om de overdracht verzoekt, verstrekt de 
nodige informatie over de vangst per 
inspanningseenheid.

Or. da

Motivering

Det er væsentligt at have tilstrækkelig fleksibilitet for at kunne reagere på udefra kommende 
forhold. Eksempelvis vil de stigende brændstofpriser kunne tilskynde fiskere til at omlægge 
deres fiskeri til et mindre brændstofkrævende garnfiskeri, men såfremt visse garnfiskerier har 
en højere cpue end eksempelvis bomtrawlfiskeriet, vil der med den foreslåede  artikel 8e, stk. 
3 ikke kunne ske en overførsel af indsats.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 423/2004
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Besluitvormingsprocedure Schrappen.
Wanneer in deze verordening is bepaald 
dat besluiten moeten worden genomen 
door de Raad, beslist de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen op basis van een voorstel van de 
Commissie.

Or. da
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Motivering

Der bør ikke indføjes en særlig beslutningsprocedure, som udelukker Parlamentet fra 
beslutningsprocessen, medmindre der er en helt særlig begrundelse herfor.
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TOELICHTING

INLEIDING

Sinds november 2000 waarschuwt de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee 
(ICES) voor het serieuze gevaar van instorting van de kabeljauwstand in de Noordzee en ten 
westen van Schotland. Op de zitting van de Raad in december gaven de ministers van Visserij 
en de Commissie uiting aan hun bezorgdheid over de kritieke situatie van het 
kabeljauwbestand.

Reeds toen werd gconstateerd dat de visserijdruk te groot is en dat er te veel kleinere jonge 
exemplaren worden gevangen en teruggezet. De combinatie van deze twee factoren heeft er 
toe geleid dat de de hoeveelheid volwassen vis (biomassa) zozeer is ondermijnd dat het 
bestand zich naar alle waarschijnlijkheid niet meer zelfstandig via de voortplanting kan 
herstellen. De bestanden kunnen niet duurzaam zijn als de visserijdruk niet verandert en de 
vangst van jonge exemplaren zo groot blijft. De bestanden bevinden zich in kritieke toestand 
en er is daarom dringend behoefte aan herstelplannen, zoals bepleit door de Commissie in 
haar mededeling inzake herstel van de kabeljauw- en heekbestanden in de wateren van de 
Gemeenschap en in de daaraan grenzende wateren (COM (2001) 326).

In 2004 keurde de Raad het zogenoemde kabeljauwherstelplan goed, dat als algemeen doel 
heeft dat de kabeljauwbestanden in een periode van 5 à 10 jaar het niveau bereiken dat 
volgens de wetenschappers uit het voorzorgsbeginsel kan worden afgeleid.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Volgens het wetenschappelijk advies van Wetenschappelijk, Technisch en Economisch 
Comité voor de visserij is de vermindering van de vangst van kabeljauw die het gevolg is van 
het gezamenlijke effect van de totaal toegestane vangsten (TAC's), de technische maatregelen 
en aanvullende visserijinspanningsmaatregelen bijlange na niet voldoende is om de 
visserijsterfte te verlagen tot het niveau dat nodig is om de kabeljauwbestanden weer op peil 
te brengen. Tegen deze achtergrond en op basis van de opgedane ervaringen heeft de 
Commissie in april 2008 de volgende wijzigingen voorgesteld:

De doelstellingen moeten worden herzien om een maximale duurzame opbrengst te bereiken 
ondanks de veranderde omstandigheden in de oceanen als gevolg van de klimaatverandering.

Het inspanningsbeheerssysteem moet worden vereenvoudigd omdat het gaandeweg zo 
ingewikkeld is geworden dat er een nieuw systeem nodig is dat gebaseerd is op maximale 
inspanningsniveaus die moeten worden beheerd door de lidstaten zelf, die meer flexibiliteit 
krijgen zodat de uitvoering efficiënter wordt.

Het plan moet worden aangepast aan verschillende herstelniveaus en er wordt daarom een 
modulaire aanpak ingevoerd, waarbij de visserijsterfte gekoppeld wordt aan de bereikte mate 
van herstel.



PE407.728v01-00 14/15 PR\726850NL.doc

NL

Er moeten duidelijke regels komen voor die gevallen waarin wetenschappers geen 
nauwkeurige ramingen van de bestandsstatus kunnen geven.

De teruggooi van kabeljauw moet worden verminderd via nieuwe mechanismen om de vissers 
ertoe te bewegen mee te doen aan programma's om de vangst van kabeljauw te vermijden.

Het herstelplan wordt uitgebreid tot de Keltische Zeedat omdat het bestand aldaar zich in een 
vergelijkbare situatie van overbevissing bevindt als de andere kabeljauwbestanden in de 
communautaire wateren.

Daartoe wil de Commissie het bestaande herstelplan voor kabeljauw wijzigen om het verder 
aan te vullen, aan te passen aan recente ontwikkelingen, te vereenvoudigen, efficiënter te 
maken, en de uitvoering, het toezicht en de controle gemakkelijker te maken.

OPMERKINGEN VAN DE RAPPORTEUR

Het herstelplan kan alleen maar een succes worden als het lukt de aanlanding van zwarte vis 
(afkomstig van illegale, ongemelde of ongereglementeerde visserij) te verhinderen. Inspectie 
en bewaking zijn dan ook belangrijke instrumenten om te bereiken dat de visserijregelgeving 
gehandhaafd wordt.

Het herstel van de kabeljauw moet een succes worden, vanwege het belang van de 
kabeljauwvisserij, de gevolgen van de kabeljauwvangst voor de visserij op andere soorten en 
de grote economische en sociale belangen die op het spel staan.

Het kabeljauwherstelplan is van grote invloed op de visserijindustrie en de plaatselijke 
gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn, maar als het niet lukt om de bestanden weer op 
peil te krijgen, wordt de toestand alleen maar erger. Een succesvol herstelplan heeft daarom 
de hoogste prioriteit.

Louter biologisch geredeneerd is de beste aanpak voor een spoedig herstel van de 
kabeljauwstand stopzetting van alle visserijactiviteiten waarbij mogelijk kabeljauw gevangen 
wordt. Een dergelijke aanpak zou enorme sociaal-economische consequenties hebben 
aangezien kabeljauw met gemengde visserij gevangen wordt, zodat ook de vangst van andere 
soorten (zoals schelvis, wijting, langoestines, schol, tong, zeeduivel, scharretong e.d.) zou 
komen stil te liggen Om een dergelijke ontwikkeling te voorkomen moet het herstelplan tot 
duidelijke positieve resultaten leiden.

Het is een algemeen probleem als de voorstellen van de Commissie voor de TAC's niet door 
de lidstaten worden overgenomen en deze middels een compromis hogere TAC's vaststellen 
dan op wetenschappelijke gronden wordt aangeraden. Op de bovengenoemde zitting van de 
Raad in december 2000 stelden de ministers van Visserij sterk verlaagde TAC's voor 
kabeljauw en heek vast en redelijk verlaagde TAC's voor gerelateerde soorten. Afgezien van 
de Noordzeekabeljauw, die onder een met Noorwegen overeengekomen TAC valt, werden er 
TAC's vastgesteld die hoger lagen dan de Commissiehad voorgesteld. Zelfs in crisissituaties 
slagen de lidstaten er niet in het eens te worden over maatregelen die beter met de 
wetenschappelijke adviezen sporen.
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Het leegvissen van het kalbeljauwbestand in de Atlantische Oceaan ten oosten van Canada, 
waar de kabeljauw nooit meer is teruggekeerd ondanks de stopzetting van de vangst in 1992, 
kan als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor wat er gebeurt als er getalmd wordt met het 
nemen van de noodzakelijke maatregelen.
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