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Amendement 1
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat duurzame vormen 
van aquacultuur een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan milieubescherming 
en dat het een alternatieve manier kan 
zijn om grotendeels te voldoen aan de 
vraag naar visserijproducten,

Or. el

Amendement 2
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vissen pijn en stress 
kunnen ervaren en dat veel vormen van 
aquacultuur niet voldoen aan de eisen die 
de EU stelt aan dierenwelzijn,

C. overwegende dat vissen stress ervaren, 
moet verder wetenschappelijk onderzoek 
worden verricht naar de mate van 
gevoeligheid voor pijn (die vermoedelijk 
van soort tot soort verschilt) en 
overwegende dat veel vormen van 
aquacultuur niet voldoen aan de eisen die 
de EU stelt aan dierenwelzijn,

Or. el

Amendement 3
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vissen pijn en stress 
kunnen ervaren en dat veel vormen van 
aquacultuur niet voldoen aan de eisen die 
de EU stelt aan dierenwelzijn,

C. overwegende dat vissen pijn en stress 
kunnen ervaren en dat veel vormen van 
aquacultuur niet voldoen aan de eisen die 
de EU stelt aan dierenwelzijn, en 
overwegende dat wanneer er terdege 
rekening wordt gehouden met en 
uitvoering wordt gegeven aan de normen 
voor dierenwelzijn, dit aanzienlijke 
voordelen oplevert, zoals een verbeterde 
productkwaliteit en minder milieuschade,

Or. en

Amendement 4
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat de Europese 
Commissie onlangs een mededeling heeft 
gepubliceerd over een strategie voor een 
duurzame ontwikkeling van de Europese 
aquacultuur1,
1COM(2009) 162 def., Bouwen aan een duurzame 
toekomst voor de aquacultuur: Een nieuw elan 
voor de strategie voor een duurzame ontwikkeling 
van de Europese aquacultuur.

Or. en

Amendement 5
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst de Commissie erop dat veel 1. wijst de Commissie erop dat aquacultuur 



AM\803325NL.doc 5/12 PE438.411v01-00

NL

vormen van aquacultuur negatieve 
invloeden hebben, zoals 
habitatvernietiging, gebruik van 
chemicaliën voor ziektebestrijding, 
uitputting en verzilting van drinkwater en 
landbouwgrond, nutriëntenvervuiling en 
verstoring van biodiversiteit door 
ontsnapping van kweekvis en verzoekt de 
Commissie om met regelgeving te komen 
om deze negatieve invloeden uit te bannen;

negatieve invloeden kan hebben, zoals 
habitatvernietiging, gebruik van 
chemicaliën voor ziektebestrijding, 
uitputting en verzilting van drinkwater en 
landbouwgrond, nutriëntenvervuiling en 
verstoring van biodiversiteit door 
ontsnapping van kweekvis en verzoekt de 
Commissie om met regelgeving te komen 
om deze negatieve invloeden uit te bannen;

Or. en

Amendement 6
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
 Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst de Commissie erop dat veel 
vormen van aquacultuur negatieve 
invloeden hebben, zoals 
habitatvernietiging, gebruik van 
chemicaliën voor ziektebestrijding, 
uitputting en verzilting van drinkwater en 
landbouwgrond, nutriëntenvervuiling en 
verstoring van biodiversiteit door 
ontsnapping van kweekvis en verzoekt de 
Commissie om met regelgeving te komen 
om deze negatieve invloeden uit te bannen;

1. wijst de Commissie erop dat veel 
vormen van aquacultuur negatieve 
invloeden kunnen hebben, zowel voor het 
dierenwelzijn als voor de menselijke 
gezondheid, zoals habitatvernietiging, 
gebruik van chemicaliën voor 
ziektebestrijding, uitputting en verzilting 
van drinkwater en landbouwgrond, 
nutriëntenvervuiling en verstoring van 
biodiversiteit door ontsnapping van 
kweekvis en verzoekt de Commissie om 
met regelgeving te komen om deze 
negatieve invloeden uit te bannen;

Or. it

Amendement 7
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst de Commissie erop dat veel 
vormen van aquacultuur negatieve 
invloeden hebben, zoals 
habitatvernietiging, gebruik van 
chemicaliën voor ziektebestrijding, 
uitputting en verzilting van drinkwater en 
landbouwgrond, nutriëntenvervuiling en 
verstoring van biodiversiteit door 
ontsnapping van kweekvis en verzoekt de 
Commissie om met regelgeving te komen 
om deze negatieve invloeden uit te bannen;

1. wijst de Commissie erop dat veel 
vormen van aquacultuur negatieve 
invloeden hebben, zoals 
habitatvernietiging, gebruik van 
chemicaliën voor ziektebestrijding, 
uitputting en verzilting van drinkwater en 
landbouwgrond, nutriëntenvervuiling, met 
name in meren en in gesloten en semi-
gesloten zeegebieden zoals de Oostzee, en 
verstoring van biodiversiteit door 
ontsnapping van kweekvis en verzoekt de 
Commissie om met regelgeving te komen 
om deze negatieve invloeden uit te bannen;

Or. en

Amendement 8
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op om dierenwelzijn 
op te nemen in haar duurzame 
aquacultuurbeleid en voorts onderzoek te 
doen naar welzijnsindicatoren, verdovings-
en dodingsmethodes en 
transportmechanismen voor vis;

2. roept de Commissie op om meer 
rekening te houden met dierenwelzijn in 
haar strategie voor duurzame aquacultuur
en voorts onderzoek te doen naar 
welzijnsindicatoren, verdovings- en 
dodingsmethodes en 
transportmechanismen voor vis;

Or. en

Amendement 9
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op om 
dierenwelzijn op te nemen in haar 
duurzame aquacultuurbeleid en voorts 
onderzoek te doen naar 
welzijnsindicatoren, verdovings- en 
dodingsmethodes en 
transportmechanismen voor vis;

2. roept de Commissie op om het welzijn 
van vissen (rekening houdend met hun 
veronderstelde vermogen om te denken en 
te voelen) op te nemen in haar duurzame 
aquacultuurbeleid en voorts onderzoek te 
doen naar welzijnsindicatoren, verdovings-
en dodingsmethodes en 
transportmechanismen voor vis;

Or. el

Amendement 10
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de regelgeving met 
betrekking tot aquacultuur sterk 
uiteenloopt, en dat dit voor 
ondernemingen aanleiding kan zijn om 
hun productie te verplaatsen naar 
plaatsen waar de minst strenge 
bepalingen gelden en dringt er bij de 
Commissie op aan producten die niet 
voldoen aan de Europese 
productienormen te weren van de 
Europese markt;

Or. nl

Amendement 11
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op ter plekke 
onderzoek te doen naar 
productieomstandigheden van kweekvis 
van buiten de Europese Unie en mogelijke 
gezondheidsgevaren in kaart te brengen;

Or. nl

Amendement 12
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie erop aan te 
dringen dat er streng toezicht en strenge 
controle worden uitgeoefend op de 
productiefaciliteiten voor aquacultuur 
buiten de EU om te waarborgen dat de 
invoer voldoet aan de EU-normen en dat 
de Europese producenten eerlijke
concurrentie ondervinden; 

Or. en

Amendement 13
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat ervoor gezorgd moet 
worden dat aquacultuurproducten die in 
de EU geproduceerd worden of naar de 
EU worden ingevoerd voldoen aan 
strenge normen op het gebied van 
milieubescherming, gezondheid en 
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veiligheid van de consument;

Or. en

Amendement 14
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie dringend 
specifieke criteria en richtsnoeren op te 
stellen voor de aquacultuursector met 
betrekking tot de interpretatie en 
implementatie van EU-richtlijnen over 
milieueffectrapportages; benadrukt dat dit 
niet ten koste mag gaan van de 
bevoegdheid van nationale regeringen en 
plaatselijke autoriteiten om hun eigen 
criteria en richtsnoeren vast te stellen, met 
inachtneming van specifieke plaatselijke 
omstandigheden; 

Or. en

Amendement 15
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat eerbiediging van 
biodiversiteit als grondbeginsel van het 
EU-beleid inzake aquacultuur moet 
worden vastgelegd, zowel ten aanzien van 
de interne wateren als de externe 
dimensie van de strategie voor 
aquacultuur, waarbij alleen steun 
verleend wordt voor het kweken van vis
wanneer het een plaatselijke soort betreft 
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of wanneer de soort er al geruime tijd 
gekweekt wordt; dringt aan op een 
wetenschappelijke risicobeoordeling van 
alle niet-inheemse soorten en op 
maatregelen om in ecologisch opzicht 
schadelijke soorten te beheersen en te 
controleren; 

Or. en

Amendement 16
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. dringt er bij de Commissie op 
aan advies te geven bij de oplossing van 
conflicten tengevolge van de 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
water inzake activiteiten op het gebied van 
aquacultuur; benadrukt echter dat dit 
advies de algemene doelstelling van een 
goede watertoestand, zoals vastgelegd in 
de kaderrichtlijn water1, niet in gevaar 
mag brengen;
1Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 
22.12.2000).

Or. en

Amendement 17
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
 Paragraaf 4 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. dringt er bij de Commissie op 
aan de ontwikkeling van een maritieme 
ruimtelijke ordening te bevorderen in de 
context van het nieuwe geïntegreerde 
maritiem beleid voor de EU1, als een 
manier om communautaire acties op 
gerelateerde gebieden, met inbegrip van 
aquacultuur, te coördineren;
1 Mededeling van de Commissie COM(2007) 575 
def. - "Een geïntegreerd maritiem beleid voor de 
Europese Unie".

Or. en

Amendement 18
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. wijst op het feit dat aanzienlijke 
hoeveelheden vis, met name kleine 
pelagische soorten, worden gebruikt als 
visvoer voor aquacultuur1; benadrukt het 
potentiële gevaar voor bepaalde 
vissoorten, gezien de stijgende vraag naar 
visvoer;
1FAO visserijcirculaire nr. 1013, Gebruik van 
visbestanden als visvoer voor de ontwikkeling van 
aquacultuur: trends en beleidsgevolgen.

Or. en

Amendement 19
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 octies. dringt er bij de Commissie op aan 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van aquacultuur te bevorderen, waarbij 
de nadruk gelegd wordt op geïntegreerde 
systemen met gesloten waterrecirculatie;

Or. en


