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7.11.2018 A8-0337/88 

Amendement  88 

Norica Nicolai 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die 

deze bestanden exploiteren 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  c bis) "MSY B-ontsnappingsniveau": 

een vastgesteld grensniveau voor de 

biomassa beneden welke waarde de 

reproductiecapaciteit mogelijk wordt 

aangetast, met inbegrip van een eventueel 

vereiste aanvullende buffer biomassa. In 

het kader van een op het MSY B-

ontsnappingsniveau gerichte strategie, 

verwijst het MSY B-ontsnappingsniveau 

naar de minimale biomassa die jaarlijks 

na bevissing nog in de zee aanwezig moet 

zijn om een maximale duurzame 

opbrengst op te leveren door een 

voldoende hoge paaibiomassa te 

handhaven teneinde de volledige 

reproductiecapaciteit te waarborgen met 

een waarschijnlijkheid van 95 %. Het 

MSY B-ontsnappingsniveau wordt ieder 

jaar door het WTECV vastgesteld; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Amendement  89 

Norica Nicolai 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die 

deze bestanden exploiteren 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  c ter) "bovengrens visserijsterfte": door 

het WTECV vastgestelde beperking van de 

exploitatieniveaus bij een grote 

hoeveelheid biomassa. Door het 

plafonneren van de visserijsterfte neemt 

het MSY B-ontsnappingsniveau toe in 

verhouding tot de bestandsomvang, met 

als gevolg een hoge waarschijnlijkheid dat 

er een minimaal paaibiomassaniveau 

overblijft; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/90 

Amendement  90 

Norica Nicolai 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die 

deze bestanden exploiteren 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  1 bis. In het geval van toepassing van de 

biomassa-ontsnappingsstrategie en 

overeenkomstig artikel 16, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 stelt de 

Raad met ingang van visseizoen 2022 de 

vangstmogelijkheden voor ieder bestand 

vast in overeenstemming met de geraamde 

biomassa van het bestand boven het MSY 

B-ontsnappingsniveau, rekening houdend 

met een visserijsterfte tot maximaal de 

bovengrens visserijsterfte. 

 Op basis van de best beschikbare 

wetenschappelijke adviezen wordt het deel 

van de te bevissen biomassa van het 

bestand boven het MSY B-

ontsnappingsniveau jaarlijks vastgesteld 

zodat op basis van de toegestane vangst de 

waarschijnlijkheid dat het bestand onder 

het Blim-referentiepunt terechtkomt, niet 

meer dan 5 % bedraagt. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Amendement  91 

Norica Nicolai 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die 

deze bestanden exploiteren 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  3 bis. Aan de hand van dit plan wordt 

het WTECV jaarlijks gevraagd om 

verstrekking van de volgende 

instandhoudingsreferentiepunten ter 

waarborging van de volledige 

reproductiecapaciteit van het betrokken 

bestand: 

 a) MSY B-ontsnappingsniveau; 

 b) Blim; 

 c) bovengrens visserijsterfte. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Amendement  92 

Norica Nicolai 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die 

deze bestanden exploiteren 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Artikel 6 bis 

De verstrekking van wetenschappelijke 

gegevens 

 Indien de best beschikbare 

wetenschappelijke adviezen, alsmede de 

meest actuele gegevens die zijn verkregen 

met de methodologieën en protocollen als 

bedoeld in lid 2, aan het eind van de 

eerste drie jaar van toepassing van dit 

meerjarenplan aangeven dat de bestanden 

zich niet op FMSY-niveau bevinden, 

wordt een biomassa-ontsnappingsstrategie 

toegepast.  

Ter ondersteuning van de 

tenuitvoerlegging van dit plan voeren de 

lidstaten wetenschappelijke onderzoeken 

op zee uit en leveren zij als volgt 

vangstgegevens aan op basis van 

overeengekomen protocollen: 

 i)  met betrekking tot de bestanden 

ansjovis en sardine, vallen de analyses 

van otolieten en de akoestische 

echogrammen onder een gezamenlijk 

internationaal protocol tussen Italië, 

Kroatië en Slovenië dat uiterlijk op 

1 december 2019 moet zijn opgesteld; 

 ii)  de in de Adriatische Zee 
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uitgevoerde akoestische onderzoeken 

vallen overeenkomstig het MEDIAS-

project onder hetzelfde geharmoniseerde 

wetenschappelijke protocol en worden 

ieder jaar in dezelfde maanden op zee 

uitgevoerd teneinde de resultaten 

optimaal met elkaar te kunnen 

vergelijken; 

 iii)  uiterlijk één maand na afronding 

van de onderzoeken worden de resultaten 

van de akoestische onderzoeken 

beschikbaar gesteld ten behoeve van de 

wetenschappelijke beoordeling van de 

vangstmogelijkheden voor het volgende 

jaar; 

 iv) de vangstgegevens voor ieder bestand 

moeten maandelijks worden aangeleverd 

en de vangst naar leeftijd op 1 november 

van elk jaar teneinde het volledige 

toezicht op de visserij te waarborgen, 

alsook de tijdige verstrekking van 

wetenschappelijk advies voor de 

vaststelling van de vangstmogelijkheden.  

 Het niet verstrekken van de in de punten 

i) t/m iv) genoemde gegevens en 

beoordelingen heeft een afname van de 

vangstmogelijkheden tot gevolg. 

Or. en 

 

 


