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7.11.2018 A8-0337/98 

Amendement  98 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Voor kortlevende soorten is het 

zinvol een strategie met betrekking tot de 

ondergrens van het ontsnappingsniveau 

voor biomassa toe te passen, dat nodig is 

om te waarborgen dat de 

reproductiecapaciteit van de bestanden 

niet wordt aangetast. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Amendement  99 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) Het introduceren van een 

benadering met betrekking tot een 

ondergrens ten aanzien van het 

ontsnappingsniveau vergt wijzigingen ten 

aanzien van de biologische 

bemonsterings- en onderzoeksprotocollen, 

welke wijzigingen tijd zullen kosten, 

waardoor er een overgangsperiode moet 

worden ingelast voordat deze ten uitvoer 

kan worden gelegd. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Amendement  100 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Met het oog op de vaststelling van de 

vangstmogelijkheden moet er een drempel 

komen voor FMSY-brandbreedtes bij 

normaal gebruik en, mits het betrokken 

bestand als in goede staat verkerend wordt 

beschouwd, een hogere grens voor 

bepaalde gevallen. De 

vangstmogelijkheden mogen alleen op de 

hogere grens worden vastgesteld indien 

dat op grond van wetenschappelijk advies 

of bewijs noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

deze verordening in het geval van 

gemengde visserijen of noodzakelijk is om 

schade aan een bestand als gevolg van 

wisselwerkingen binnen of tussen soorten 

te voorkomen, of indien dat tot doel heeft 

de jaarlijkse schommelingen op het gebied 

van de vangstmogelijkheden te beperken. 

Schrappen 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Amendement  101 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging 15 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) In het licht van de toepassing van 

vrijwaringsmaatregelen moeten, voor 

bestanden waarvoor zij beschikbaar zijn, 

instandhoudingsreferentiepunten worden 

vastgesteld, uitgedrukt als MSY Btrigger 

en Blim voor ansjovis- en 

sardinebestanden. Indien de bestanden 

onder MSY Btrigger terechtkomen, moet 

de visserijsterfte worden teruggebracht tot 

onder FMSY. 

(15) In het licht van de toepassing van 

vrijwaringsmaatregelen moeten, voor 

bestanden waarvoor zij beschikbaar zijn, 

instandhoudingsreferentiepunten worden 

vastgesteld, uitgedrukt als Blim, MSY B-

ontsnappingsniveau en bovengrens 

visserijsterfte voor ansjovis- en 

sardinebestanden. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Amendement  102 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-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 A8-0337/103 

Amendement  103 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-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 A8-0337/104 

Amendement  104 

Marco Affronte 

namens de Verts/ALE-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 quater (nieuw)  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c quater) "Beste beschikbare 

wetenschappelijke advies" verwijst naar 

openbaar beschikbaar wetenschappelijk 

advies dat wordt geschraagd door de 

meest recente wetenschappelijke gegevens 

en methoden en is afgegeven of 

intercollegiaal getoetst door een op 

internationaal of EU-niveau erkend 

onafhankelijk wetenschappelijk orgaan 

zoals het Wetenschappelijk, Technisch en 

Economisch Comité voor de visserij 

(WTECV) of de Algemene 

Visserijcommissie voor de Middellandse 

Zee (GFCM), met inachtneming van de 

vereisten van artikel 25 van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013. 

Or. en 

 

 


