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11.1.2018 A8-0381/353 

Amendement  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-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 24 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig, met inbegrip van de in deel E van 

bijlage V beschreven pulskor, in een 

bepaald zeebekken, verstrekken een 

beoordeling van de waarschijnlijke 

effecten van het gebruik van dat vistuig op 

de doelsoorten en op kwetsbare soorten en 

habitats. 

1. Lidstaten die overeenkomstig 

artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 

indienen in verband met het gebruik of de 

uitbreiding van het gebruik van innovatief 

vistuig in een bepaald zeebekken, 

verstrekken een beoordeling van de 

waarschijnlijke effecten van het gebruik 

van dat vistuig op de doelsoorten en op 

kwetsbare soorten en habitats. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Amendement  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-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 24 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het gebruik van innovatief vistuig 

is niet toegestaan indien uit die 

beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 

negatieve effecten voor kwetsbare habitats 

en niet-doelsoorten zal hebben. 

3. Het gebruik van innovatief vistuig 

is alleen toegestaan indien uit die 

beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 

geen negatieve effecten voor het 

dierwelzijn, kwetsbare habitats en niet-

doelsoorten zal hebben. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Amendement  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-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 – regel 3 

 

 

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 mm ICES-sector IVb ten 

zuiden van 54°30′ NB 

en ICES-sector IVc 

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. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/356 

Amendement  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-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 E 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Innovatieve visserijmethoden Schrappen 

Het gebruik van elektrische pulskorren in 

de ICES-sectoren IVb en IVc 
 

Onverminderd artikel 13 is het toegestaan 

in de ICES-sectoren IVb en IVc te vissen 

met een elektrische pulskor onder de 

voorwaarden die overeenkomstig artikel 27, 

lid 1, tweede streepje, van deze verordening 

zijn vastgesteld en die betrekking hebben op 

de gebruikte pulsen en de 

monitoringmaatregelen die van kracht zijn 

ten zuiden van een loxodroom die de 

volgende punten met elkaar verbindt 

(gemeten volgens het WGS84-

coördinatensysteem):  

 

– een punt op de oostkust van het Verenigd 

Koninkrijk op 55° NB, 
 

– oostwaarts tot 55° NB, 5° OL  

– ten oosten van een punt op de westkust 

van Denemarken op 56° NB.  
 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Amendement  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-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 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor het drijfnet dat bekend staat 

als "xeito" wordt een maaswijdte tussen 

23 en 40 mm gebruikt. 

Or. en 

 

 


