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22.10.2018 A8-0310/91 

Amendement  91 

Linnéa Engström 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren 

en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis) "beste beschikbare 

wetenschappelijke advies": openbaar 

beschikbaar wetenschappelijk advies dat 

wordt ondersteund door de meest actuele 

wetenschappelijke gegevens en methoden, 

dat is uitgebracht of beoordeeld door een 

onafhankelijke wetenschappelijke 

instantie die is erkend op het niveau van 

de Europese Unie of op internationaal 

niveau, zoals het Wetenschappelijk, 

Technisch en Economisch Comité voor de 

visserij (WTECV) of de Internationale 

Raad voor het onderzoek van de zee 

(ICES), en dat voldoet aan de vereisten 

van artikel 25 van Verordening (EU) 

nr. 1380/2012. 

Or. en 

Motivering 

Het wetenschappelijk advies dat de basis vormt voor besluiten inzake visserijbeheer, moet 

gebaseerd zijn op de werkzaamheden van onafhankelijke internationale wetenschappelijke 

entiteiten. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Amendement  92 

Linnéa Engström 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren 

en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd artikel 7 mag de totale 

toegestane vangst voor de 

langoustinebestanden in de westelijke 

wateren de som zijn van de 

vangstbeperkingen voor de functionele 

eenheden en voor de statistische 

rechthoeken buiten de functionele eenheden. 

3. Onverminderd artikel 7 wordt de 

totale toegestane vangst voor een 

langoustinebestand in de westelijke 

wateren vastgesteld voor elk van de 

functionele eenheden en worden waar 

nodig maatregelen getroffen om 

specifieke functionele eenheden te 

beschermen. 

Or. en 

Motivering 

In het beste beschikbare wetenschappelijke advies van onafhankelijke internationale 

wetenschappelijke organen wordt al vele jaren gewezen op het feit dat het belangrijk is deze 

ingravende soorten te beheren per functionele eenheid. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Amendement  93 

Linnéa Engström 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren 

en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien bestanden van 

gemeenschappelijk belang ook worden 

geëxploiteerd door derde landen, pleegt de 

Unie overleg met die derde landen teneinde 

ervoor te zorgen dat die bestanden op 

duurzame wijze worden beheerd in 

overeenstemming met de doelstellingen van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013, en met 

name artikel 2, lid 2, en met de 

doelstellingen van de onderhavige 

verordening. Bij gebreke van een formeel 

akkoord stelt de Unie alles in het werk om 

tot gemeenschappelijke regelingen voor het 

bevissen van deze bestanden te komen 

teneinde duurzaam beheer mogelijk te 

maken en gelijke voorwaarden voor de 

marktdeelnemers van de Unie te 

bevorderen. 

1. Indien bestanden van 

gemeenschappelijk belang ook worden 

geëxploiteerd door derde landen, pleegt de 

Unie overleg met die derde landen teneinde 

ervoor te zorgen dat die bestanden op 

duurzame wijze worden beheerd in 

overeenstemming met de doelstellingen van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013, en met 

name artikel 2, lid 2, en met de 

doelstellingen van de onderhavige 

verordening. Bij gebreke van een formeel 

akkoord stelt de Unie alles in het werk om 

tot gemeenschappelijke regelingen voor het 

bevissen van deze bestanden te komen 

teneinde de bestanden uiterlijk tegen 2020 

en daarna te exploiteren op het niveau van 

de MDO. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Amendement  94 

Linnéa Engström 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren 

en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op [vijf jaar na de datum 

van inwerkingtreding van deze verordening] 

en vervolgens om de vijf jaar brengt de 

Commissie verslag uit aan het Europees 

Parlement en de Raad over de resultaten en 

de effecten van het plan op de bestanden 

waarop deze verordening van toepassing is 

en op de visserijen die deze bestanden 

exploiteren, met name met betrekking tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 3. 

1. Uiterlijk op [vijf jaar na de datum 

van inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit aan het 

Europees Parlement en de Raad over de 

resultaten en de effecten van het plan op de 

bestanden waarop deze verordening van 

toepassing is en op de visserijen die deze 

bestanden exploiteren, met name met 

betrekking tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van artikel 3, waaronder het 

herstel van de visbestanden boven een 

niveau dat de maximale duurzame 

opbrengst kan opleveren en waarmee 

vorderingen kunnen worden geboekt in de 

richting van een goede milieutoestand. De 

Commissie brengt met name telkens na de 

vaststelling van vangstmogelijkheden verslag 

uit over de overeenstemming van deze 

besluiten met de vereisten van deze 

verordening. 

Or. en 

 

 


