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11.1.2018 A8-0381/320 

Amendement  320 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Niettegenstaande lid 1 is het in de 

Oostzee verboden drijfnetten aan boord te 

hebben of te gebruiken. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het verbod op het gebruik van drijfnetten in de Oostzee was ingevoerd om de incidentele 

vangst van dolfijnen te voorkomen. In Polen zijn wetenschappelijke verslagen gepubliceerd 

waarin is beschreven dat er geen dolfijnen incidenteel worden gevangen met drijfnetten. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Amendement  321 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 10 – lid 4 – streepje 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- haaien die tot de volgende soorten 

of families behoren: Hexanchus griseus; 

Cetorhinus maximus; alle soorten 

Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; 

Isuridae; Lamnidae. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling is specifiek bedoeld voor de Middellandse Zee. Dit dient niet te worden 

uitgebreid naar andere zeebekkens. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Amendement  322 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage V – Deel B – punt 1 – tabel – regel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Ten minste 80 mm ICES-sector IVb ten 

zuiden van 54°30′ NB en 

ICES-sector IVc 

Gerichte visserij op tong 

met boomkorren of 

pulskorren. In de 

bovenste helft van het 

voorste deel van het net 

wordt een paneel met een 

maaswijdte van ten minste 

180 mm aangebracht. 

Amendement 

Ten minste 80 mm1 bis ICES-sector IVb en ICES-

sector IVc 

Gerichte visserij op tong 

(15 % van de vangsten) 
met boomkorren In de 

bovenste helft van het 

voorste deel van het net 

wordt een paneel met een 

maaswijdte van ten minste 

180 mm aangebracht. 

 

 

________  Gerichte visserij op 

wijting, makreel en 

soorten waarvoor geen 

vangstbeperkingen 

gelden (samen 55 % van 

de vangsten). Er wordt 

een paneel met vierkante 

mazen van ten minste 

100 mm aangebracht. 
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1 bis Het is voor 

vaartuigen verboden om 

boomkorren met een 

maaswijdte tussen de 32 

en 99 mm te gebruiken 

ten noorden van een lijn 

die de volgende punten 

met elkaar verbindt: een 

punt op de oostkust van 

het VK op 55° NB, dan 

oostwaarts tot 55° NB, 

5° OL, dan noordwaarts 

tot 56° NB en vervolgens 

ten oosten van een punt 

op de westkust van 

Denemarken op 56° NB. 

Het is verboden 

boomkorren met een 

maaswijdte tussen de 32 

en 119 mm te gebruiken 

in ICES-sector IIa en in 

het deel van ICES-

deelgebied IV ten 

noorden van 56°00' NB. 

  

Or. en 

Motivering 

Dit amendement weerspiegelt wetgeving die momenteel van toepassing is. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Amendement  323 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage V – Deel B – punt 2 – tabel – regel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Ten minste 100 mm Hele gebied Gerichte visserij op tong of soorten 

waarvoor geen vangstbeperkingen 

gelden. 

Amendement 

Ten minste 90 mm Hele gebied Gerichte visserij op platvis (50 % 

van de vangsten) of soorten 

waarvoor geen vangstbeperkingen 

gelden (50 % van de vangsten). 

Or. en 

Motivering 

De maaswijdte van 90 mm volgt uit een bepaling die momenteel van toepassing is in de 

gebieden VIId, IIa en in de Noordzee (bijlage VI bij Verordening 850/98). Als voorwaarde 

voor de hantering van deze maaswijdte voor de specifieke visserijtak moet een bepaald 

percentage van vangsten gelden. Dit percentage wordt aangepast aan de reële 

omstandigheden in iedere visserijtak. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Amendement  324 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage VI – Deel A – tabel – rij 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Makreel (Scomber spp.) 20 cm 

Amendement 

Makreel (Scomber spp.) 20 cm1 bis 

 

 ___________ 

 1 bis De minimuminstandhoudingsreferentiegrootten 

voor sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en 

makreel zijn niet van toepassing tot maximaal 10 % 

van het levend gewicht van de totale vangsten die 

van elk van die soorten aan boord worden 

gehouden. 
 Het percentage ondermaatse sardine, ansjovis, 

haring, horsmakreel of makreel wordt berekend ten 

opzichte van het levend gewicht van de totale 

hoeveelheid mariene organismen die na sortering of 

bij aanlanding aan boord is. 
 Dit percentage wordt berekend aan de hand van een 

of meer representatieve monsters. Het maximum 

van 10 % mag tijdens het overladen, de aanvoer, het 

vervoer, de opslag, de uitstalling en de verkoop niet 

worden overschreden. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement heeft tot doel de huidige wetgeving te handhaven. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Amendement  325 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage VI – Deel B – punt 1 – tabel – rij 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Ten minste 100 mm Hele gebied Gerichte visserij op heek en wijting. Er 

wordt een paneel met vierkante mazen 

van 100 mm aangebracht. 

Amendement 

Ten minste 80 mm ICES-sector VII Gerichte visserij op heek, schartong 

en zeeduivel (samen 50 % van de 

vangsten) en wijting (50 % van de 

vangsten). Er wordt een paneel met 

vierkante mazen van 80 mm 

aangebracht. 

  Gerichte visserij op platvis (30 % van 

de vangsten) met bordentrawls1 bis of 

soorten waarvoor geen 

vangstbeperkingen gelden (50 % van 

de vangsten). Er wordt een paneel 

met vierkante mazen van ten minste 

80 mm aangebracht. 

  __________________ 

  1 bis Het totaal van de vangsten mag 

tot 10 % kabeljauw en schelvis 

bevatten. 

Or. en 

Motivering 

Voor deze visserijtakken moet een specifieke maaswijdte worden vastgesteld naargelang van 

de vangstsamenstelling. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Amendement  326 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage VI – Deel B – punt 1 – tabel – regel 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Ten minste 80 mm Hele gebied Gerichte visserij op Nephrops norvegicus 

of soorten waarvoor geen 

vangstbeperkingen gelden. Er wordt een 

paneel met vierkante mazen van ten minste 

120 mm of een sorteerrooster met een 

maximumafstand van 35 mm tussen de 

staven of een gelijkwaardige 

selectiviteitsvoorziening aangebracht. 

Amendement 

Ten minste 80 mm Hele gebied Gerichte visserij op Nephrops norvegicus 

(30 % van de vangsten). Er wordt een 

paneel met vierkante mazen van ten minste 

120 mm of een sorteerrooster met een 

maximumafstand van 35 mm tussen de 

staven of een gelijkwaardige 

selectiviteitsvoorziening aangebracht. 

Or. en 

Motivering 

Voor deze visserijtakken moet een specifieke maaswijdte worden vastgesteld naargelang van 

de vangstsamenstelling. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Amendement  327 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage VI – Deel B – punt 1 – tabel – rij 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Ten minste 80 mm De ICES-sectoren 

VIIa, b, d, e, h en j 

Gerichte visserij op tong met 

boomkorren. In de bovenste helft 

van het voorste deel van het net 

wordt een paneel met een 

maaswijdte van ten minste 180 mm 

aangebracht. 

Amendement 

Ten minste 80 mm De ICES-sectoren 

VIIa, b, d, e, f, g, h en j 

Gerichte visserij op tong (15 % van 

de vangsten) met boomkorren. In 

de bovenste helft van het voorste 

deel van het net wordt een paneel 

met een maaswijdte van ten minste 

180 mm aangebracht. 

Or. en 

Motivering 

Voor deze visserijtakken moet een specifieke maaswijdte worden vastgesteld naargelang van 

de vangstsamenstelling. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Amendement  328 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage VI – Deel B – punt 1 – tabel – rij 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

   

Amendement 

Ten minste 80 mm ICES-sectoren 

VIId en VIIe 

Gerichte visserij op wijting, 

makreel of soorten waarvoor geen 

vangstbeperkingen gelden (samen 

50 %). 

Or. en 

Motivering 

Voor deze visserijtakken moet een specifieke maaswijdte worden vastgesteld naargelang van 

de vangstsamenstelling. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Amendement  329 

Gabriel Mato 

namens de PPE-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 

Bijlage VI – Deel B – punt 2 – tabel – rij 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Ten minste 100 mm Hele gebied Gerichte visserij op tong of soorten 

waarvoor geen vangstbeperkingen 

gelden. 

Amendement 

Ten minste 100 mm1 bis Hele gebied Gerichte visserij op platvis (50 % 

van de vangsten) of soorten 

waarvoor geen vangstbeperkingen 

gelden (50 % van de vangsten). 

_______  Gerichte visserij op schelvis, 

wijting, schar en zeebaars (70 % 

van de vangsten). 

1 bis In ICES-sector VIId 

geldt een maaswijdte van 

90 mm. 

  

Or. en 

Motivering 

Dit amendement weerspiegelt wetgeving die momenteel van toepassing is. 

 

 


