
 

AM\1143182NL.docx  PE614.331v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.1.2018 A8-0381/299 

Amendement  299 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-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 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Kwantificeerbare doelen zijn 

noodzakelijk om een efficiënt 

regionaliseringsproces te verkrijgen en 

tegelijkertijd te zorgen voor een gelijk 

speelveld tussen alle maritieme gebieden 

van de EU. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/300 

Amendement  300 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-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 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) de verwezenlijking ondersteunen 

van de beschrijvende elementen 1, 3, 4 en 

6 zoals vastgelegd in bijlage I bij Richtlijn 

2008/56/EG. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Amendement  301 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-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 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) ervoor zorgen dat de vangsten van 

mariene soorten die kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 

binnen zes jaar na de datum van 

bekendmaking van deze verordening 

geleidelijk worden verminderd tot een 

niveau van 25 % onder de specifieke 

niveaus voor de voornaamste 

visserijsectoren als omschreven in lid 

1 bis (nieuw). 
Overeenkomstig de in artikel 18 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 

omschreven procedure is de Commissie 

gemachtigd om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanpassing van de in het 

vorige alinea genoemde 

verminderingspercentage op basis van 

door het WTECV bekrachtigd 

wetenschappelijk onderzoek. 

Volgens dezelfde procedure wordt om de 

zes jaar een herzien 

verminderingspercentage vastgesteld. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Amendement  302 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-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 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 32 van deze 

verordening en artikel 18 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

om deze verordening aan te vullen door 

voor de toepassing van lid 1, onder a), van 

dit artikel de volgende begrippen te 

definiëren: 

 a) de in dat punt genoemde voornaamste 

visserijsectoren; 

 b) het niveau van de huidige vangsten van 

mariene soorten die kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegroott

e voor elke van die voornaamste 

visserijsectoren, aan de hand van de door 

de lidstaten verstrekte gegevens voor de 

referentiejaren 2010-2015; 

 Voor de toepassing van de in dit artikel 

bedoelde gedelegeerde handelingen 

kunnen de lidstaten uiterlijk ... [12 

maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] een 

gezamenlijke aanbeveling indienen 

overeenkomstig artikel 18, lid 1, van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

 Wanneer er binnen de in dit artikel 

genoemde termijn van twaalf maanden 

geen gezamenlijke aanbeveling wordt 

ingediend, stelt de Commissie die 
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gedelegeerde handelingen uiterlijk 

18 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

vast. 

Or. en 

 


