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Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Technische maatregelen moeten 

bijdragen tot de doelstellingen van het 

GVB om te vissen op het niveau van de 

maximale duurzame opbrengst, 

ongewenste vangsten te verminderen en 

teruggooi uit te bannen, en moeten 

bijdragen tot het bereiken van een goede 

milieutoestand overeenkomstig Richtlijn 

2008/56/EG van het Europees Parlement 

en de Raad18. 

(7) Technische maatregelen moeten 

bijdragen tot de doelstellingen van het 

GVB om beviste soorten terug te brengen 

boven de niveaus die de maximale 

duurzame opbrengst kunnen opleveren, 

ongewenste vangsten te verminderen en 

teruggooi uit te bannen, en moeten 

bijdragen tot het bereiken van een goede 

milieutoestand overeenkomstig Richtlijn 

2008/56/EG van het Europees Parlement 

en de Raad18. 

_________________ _________________ 

18 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 

vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het beleid ten aanzien van het mariene 

milieu (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

18 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 

vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het beleid ten aanzien van het mariene 

milieu (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

Or. en 
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Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) ervoor zorgen dat wordt voldaan 

aan de voorwaarden zoals beschreven in 

beschrijvende elementen 1, 3, 4 en 6 van 

Besluit 2010/477/EG van de Commissie. 

Or. en 
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technische maatregelen 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ervoor zorgen dat de vangsten van 

mariene soorten die kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 

overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 

15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 

volume gemeten niet meer dan 5 % van de 

vangsten uitmaken;  

(a) de mate waarin de vangsten van 

mariene soorten die kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 

binnen vijf jaar na de datum van 

bekendmaking van deze verordening 

geleidelijk verminderen tot een niveau van 

50 % onder de huidige niveaus voor de 

voornaamste visserijtakken als bepaald in 
de in lid 1 bis omschreven procedure. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is 

dit artikel van toepassing op 

internationale wateren en wateren van 

derde landen. 

Or. en 



 

AM\1143176NL.docx  PE614.331v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.1.2018 A8-0381/297 

Amendement  297 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer lidstaten geen gezamenlijke 

aanbevelingen indienen, is de Commissie 

bevoegd om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om waar nodig de in deel A 

van de bijlagen V tot en met X vermelde 

minimuminstandhoudingsreferentiegroott

en te wijzigen of vast te stellen om jonge 

exemplaren van mariene soorten te 

beschermen. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer lidstaten geen gezamenlijke 

aanbevelingen indienen, is de Commissie 

bevoegd om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om het gebruik van de 

hierboven vermelde 

natuurbeschermingsmaatregelen mogelijk 

te maken om kwetsbare soorten en 

habitats te beschermen. 

Or. en 

 


