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10.1.2018 A8-0381/336 

Amendement  336 

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 – punt 2 – tabel – rij 3 

 

 

Door de Commissie 

voorgestelde tekst 

 

Ten minste 80 mm Hele gebied Gerichte visserij op soorten waarvoor 

geen vangstbeperkingen gelden. 

Amendement  

Ten minste 60 mm Hele gebied Gerichte visserij op soorten waarvoor 

geen vangstbeperkingen gelden (30 % 

van de vangsten). 

Or. en 

Motivering 

Voor deze visserijtakken moet een specifieke maaswijdte worden vastgesteld naargelang van 

de vangstsamenstelling. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Amendement  337 

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 – punt 2 – tabel – rij 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie 

voorgestelde tekst 

 

   

Amendement  

Ten minste 40 mm Hele gebied Gerichte visserij op mullen, garnaal 

(Penaeus spp), bidsprinkhaankreeft, 

gestreepte tong en pauwlipvis (40 % 

van de vangsten) 

  

Or. en 

Motivering 

Dit amendement sluit aan bij wetgeving die momenteel van toepassing is. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Amendement  338 

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 II – Deel C – punt 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) van 1 oktober tot en met 31 januari 

van het daaropvolgende jaar in de 

geografische zone die wordt begrensd 

door een lijn die achtereenvolgens de 

volgende punten met elkaar verbindt: 

a) in de vastgestelde sluitingszone 

mogen trawlers met de volgende 

kenmerken vissen: 

- 43°46,5' NB, 07°54,4' WL - gebruik van een maaswijdte van 

70 mm of meer; en 

- 44°01,5' NB, 07°54,4' WL - de gemiddelde vangsten van heek 

in het voorgaande jaar bedragen niet 

meer dan 8 % van de totale vangsten. 

-  43°25,0' NB, 09°12,0' WL  

-  43°10,0' NB, 09°12,0' WL  

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt beoogd de visserij aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. 

Doordat het overgrote deel van de bodemtrawlvloot in de Golf van Biskaje een maaswijdte 

van 70 mm gebruikt, maakt heek slechts 7 % van hun vangsten uit. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Amendement  339 

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 C – punt 4 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Gebruik van staande netten in de 

ICES-deelgebieden VIII, IX, X en XII ten 

oosten van 27° WL 

4. Gebruik van staande netten in de 

ICES-deelgebieden IX, X en XII ten oosten 

van 27° WL 

Or. en 

Motivering 

In deelgebied VIII worden traditioneel staande netten gebruikt op een diepte van meer dan 

800 meter. Het geniet de voorkeur om de huidige situatie te handhaven om problemen in de 

praktijk bij de inwerkingtreding van de verordening te voorkomen. Indien nodig kunnen via 

geregionaliseerde maatregelen de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. 



 

AM\1143186NL.docx  PE614.331v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

10.1.2018 A8-0381/340 

Amendement  340 

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 D 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Er komen maar weinig walvisachtigen voor in dit gebied, en zij worden nagenoeg nooit 

incidenteel gevangen. In het gebied komen geen kwetsbare soorten zeevogels voor. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Amendement  341 

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 IX – Deel C – punt 6 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het is verboden met het volgende vistuig 

gericht te vissen op zeebrasem (Pagellus 

bogaraveo): 

Het is verboden met het volgende vistuig 

gericht te vissen (20 % van de vangsten) 

op zeebrasem (Pagellus bogaraveo): 

Or. en 

 

 


