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Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) elektrische stroom, behalve voor 

het gebruik van elektrische pulskorren 

overeenkomstig artikel 24 en deel E van 

bijlage V; 

(b) elektrische stroom, met inbegrip 

van alle elektrisch vistuig, waaronder 

pulsvisserij; 

Or. en 

Motivering 

Elektrische visserij, met inbegrip van pulsvisserij, druist regelrecht in tegen een precieze, doelgerichte 

vangst. Net als een knuppel of donderbus in plaats van een degen of dolk kan een elektrische lading in 

water niet precies gericht worden, zodat alle leven in de ruime omgeving onvermijdelijk wordt vernietigd. 

Pulsvisserij komt neer op kaalslag. Deze praktijk moet nu stoppen voordat ze wijdverspreid raakt en 

massale vernietiging in de oceanen veroorzaakt. 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het is verboden mariene soorten die met 

een van de in artikel 7 vermelde methoden 

zijn gevangen, te verkopen, uit te stallen of 

te koop aan te bieden. 

Het is verboden mariene soorten die met 

een van de in artikel 7 vermelde methoden 

zijn gevangen, te verkopen, uit te stallen of 

te koop aan te bieden. 

Indien elektrische visserij, met inbegrip 

van pulsvisserij, nog steeds toegestaan is 

wanneer het Verenigd Koninkrijk de 

Europese Unie verlaat, dan zal zij vanaf 

dat moment onmiddellijk verboden 

worden in alle Britse wateren, met 

inbegrip van de volledige exclusieve 

economische zone. 

Or. en 

 


