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Door de Raad voorgestelde tekst Amendement 

8. Bij wijze van aanvullende of 

alternatieve vorm van regionale 

samenwerking worden de lidstaten 

gemachtigd om, met betrekking tot een 

instandhoudingsmaatregel van de Unie 

die van toepassing is voor een bepaald 

geografisch gebied, onder meer in een 

overeenkomstig de artikelen 9 en 10 

opgesteld meerjarenplan, binnen een 

gestelde termijn maatregelen vast te 

stellen tot nadere uitwerking van deze 

instandhoudingsmaatregel. De betrokken 

lidstaten werken bij de vaststelling van 

deze maatregelen nauw samen. De leden 2, 

4 en 5 van dit artikel zijn van 

overeenkomstige toepassing. De 

Commissie wordt hierbij betrokken en er 

wordt rekening gehouden met haar 

opmerkingen. De lidstaten kunnen hun 

respectieve nationale maatregelen pas 

vaststellen wanneer alle betrokken 

lidstaten, overeenstemming hebben 

bereikt over de inhoud van die 

maatregelen. Indien de Commissie van 

oordeel is dat een maatregel van een 

lidstaat niet voldoet aan de in de 

betrokken instandhoudingsmaatregel 

vervatte voorwaarden, kan zij, met 

vermelding van de redenen daartoe, de 

betrokken lidstaat of lidstaat verzoeken 

die maatregel te wijzigen of in te trekken. 

8. Als alternatieve vorm van regionale 

samenwerking kunnen de lidstaten op 

eigen initiatief 

instandhoudingsmaatregelen toepassen 

voor een of meer geografische gebieden in 

hun eigen territoriale wateren of 

exclusieve economische zone. De 

betrokken lidstaten werken bij de 

vaststelling van deze maatregelen nauw 

samen: de lidstaten stellen hun respectieve 

nationale maatregelen slechts vast nadat zij 

alle lidstaten met aan het betrokken 

geografische gebied grenzende territoriale 

wateren die in kennis hebben gesteld. Om 

twijfels over het recht inzake de Britse 

territoriale wateren van Gibraltar te 

voorkomen en in overeenstemming met 

het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake het recht van de zee, is de regering 

van Gibraltar exclusief bevoegd tot het 

nemen van besluiten inzake haar eigen 

methode om visbestanden in stand te 

houden, zonder verwijzing naar een 

andere lidstaat of naar de Commissie. 
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