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10.1.2018 A8-0381/330 

Amendement  330 

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 C – punt 7.1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7.1 Wanneer meer dan 50 ton van aan 

de boord gehouden vangsten uit makreel 

bestaat, is het verboden gericht te vissen 
op makreel met gesleept vistuig met een 

maaswijdte in de kuil van minder dan 

80 mm, dan wel met ringzegens, binnen 

het gebied dat wordt ingesloten door de 

punten met de volgende geografische 

coördinaten, gemeten volgens het WGS84-

coördinatenstelsel, achtereenvolgens door 

middel van loxodromen met elkaar te 

verbinden: 

7.1 Gerichte visserij op makreel met 

gesleept vistuig met een maaswijdte in de 

kuil van minder dan 80 mm, of met 

ringzegens, is verboden, behalve indien de 

in gewicht uitgedrukte hoeveelheid 

makreel niet groter is dan 15 % per levend 

gewicht van de totale hoeveelheid makreel 

en andere mariene organismen aan boord 

die zijn gevangen binnen het gebied dat 

wordt ingesloten door de punten met de 

volgende geografische coördinaten, 

gemeten volgens het WGS84-

coördinatenstelsel, achtereenvolgens door 

middel van loxodromen met elkaar te 

verbinden: 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt beoogd de visserij aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Amendement  331 

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 C – punt 9.1 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- geankerde kieuwnetten die worden 

gebruikt voor de gerichte visserij op heek, 

die een maaswijdte van ten minste 120 mm 

hebben en die niet meer dan 100 mazen 

diep zijn, waarbij de totale lengte van alle 

uitgezette netten ten hoogste 25 km per 

vaartuig bedraagt en de uitzettijd ten 

hoogste 24 uur bedraagt; 

- geankerde kieuwnetten die worden 

gebruikt voor de gerichte visserij op heek 

(85 % van de vangsten), die een 

maaswijdte van ten minste 100 mm hebben 

en die niet meer dan 100 mazen diep zijn, 

waarbij de totale lengte van alle uitgezette 

netten ten hoogste 25 km per vaartuig 

bedraagt en de uitzettijd ten hoogste 24 uur 

bedraagt; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Amendement  332 

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 VII – 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 aanlanding, 

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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10.1.2018 A8-0381/333 

Amendement  333 

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 VII – Deel A – tabel - rij 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Horsmakreel (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Voor blauwe horsmakreel (Trachurus picturatus) 

die wordt gevangen in de wateren bij de Azoren die 

onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal 

vallen, geldt geen 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte. 

Amendement 

Horsmakreel (Trachurus spp.) 15 cm1, 1 bis, 1 ter 

 __________________ 

 1 Voor blauwe horsmakreel (Trachurus picturatus) 

die wordt gevangen in de wateren bij de Azoren die 

onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Portugal 

vallen, geldt geen 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte. 

 1 bis. Niet meer dan 5 % mag bestaan uit 

horsmakreel tussen 12 en 15 cm. Voor de controle 

van die hoeveelheid wordt een omrekeningsfactor 

van 1,20 toegepast op het gewicht van de vangsten. 

Deze bepalingen gelden niet voor vangsten die 

vallen onder de aanlandingsverplichting. 

 1 ter In afwijking van artikel 15 van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013 is de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte van 

sardine, ansjovis, haring, horsmakreel en makreel 

niet van toepassing op maximaal 10 % per levend 
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gewicht van de totale vangsten van elk van die 

soorten aan boord. 

 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. 

 Het percentage mag worden berekend aan de hand 

van een of meer representatieve monsters. Het 

maximum van 10 % mag tijdens het overladen, de 

aanlanding, 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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10.1.2018 A8-0381/334 

Amendement  334 

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 VII – Deel B – lid 1 – tabel – rij 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

  

Amendement 

Ten minste 70 mm1 bis Hele gebied Geen 

_________   

1 bis. Voor de gerichte visserij op heek 

(40 % van de vangsten) in de ICES-

sectoren VIII a, b, d en e wordt een 

maaswijdte van 100 mm gebruikt. 

  

Or. en 

Motivering 

Dit amendement neemt de maaswijdte over die momenteel van toepassing is in het gebied. Dit 

maakt het ook mogelijk de huidige maaswijdte voor heek te handhaven. De huidige drempel 

van 20 % lijkt echter problematisch in het licht van de gangbare praktijk. Daarom wordt 

voorgesteld de drempel vast te stellen op 40 %, wat het mogelijk zou maken de 

aanlandingsverplichting toe te passen zonder drastische gevolgen voor de huidige 

visserijpraktijken teweeg te brengen. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Amendement  335 

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 VII – Deel B – lid 1 – tabel – rij 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Ten minste 55 mm Hele gebied Het gericht vissen op soorten 

waarvoor geen vangstbeperkingen 

gelden, of op zeebrasem. 

Amendement 

Ten minste 55 mm Hele gebied Gerichte visserij op soorten 

waarvoor geen vangstbeperkingen 

gelden (30 % van de vangsten). 

  Gerichte visserij op zeebrasem 

(30 % van de vangsten) 

  Gerichte visserij op makreel, 

horsmakreel en blauwe wijting 

(60 % van de vangsten). 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement neemt de wetgeving over die momenteel van toepassing is. 

 


