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Amendement 1
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 43, lid 2,

Or. en

Amendement 2
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 16 juni 2020 over de stand 
van zaken van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en raadpleging over de 
vangstmogelijkheden voor 2021 
(COM(2020)248),

Or. en

Amendement 3
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 16 juni 2020, getiteld 
“Naar een duurzamere visserij in de EU: 
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stand van zaken en oriëntaties voor 2021” 
(COM(2020)248),

Or. en

Amendement 4
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de plenaire verslagen van 
het Wetenschappelijk, Technisch en 
Economisch Comité voor de visserij 
(WTECV) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 en 
17-01),

— gezien de plenaire verslagen van 
het Wetenschappelijk, Technisch en 
Economisch Comité voor de visserij 
(WTECV) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 en 
17-01), en zijn verslagen “Evaluation of 
Member States’ Annual Reports on the 
Landing Obligation (for 2019)” (Adhoc-
20-02), “Monitoring the performance of 
the Common Fisheries Policy” (Adhoc-
20-01) en “Evaluation of Joint 
Recommendations on the Landing 
Obligation and on the Technical 
Measures Regulation” (WTECV-20-04),

Or. en

Amendement 5
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2017/159 
van de Raad van 19 december 2016 
betreffende de uitvoering van het Verdrag 
betreffende werk in de visserijsector van 
de Internationale Arbeidsorganisatie uit 
2007,
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Or. en

Amendement 6
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien “The unintended impact of 
the European discard ban”, ICES 
Journal of Marine Science, Borges 
20201 bis,
_________________
1 bis 
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa200

Or. en

Amendement 7
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de door de Commissie 
visserij aangevraagde studie 
“Implementation of the EU fisheries 
control system by Member States (2014-
2019)”,

Or. en

Amendement 8
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
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Visum 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de door de Commissie 
visserij aangevraagde studies inzake de 
aanlandingsverplichting en 
verstikkingssoorten in de multi-species en 
gemengde visserij in de Noordzee1 bis, de 
noordwestelijke wateren2 bis en de 
zuidwestelijke wateren3 bis, en de studies 
inzake het teruggooiverbod, de 
aanlandingsverplichting en de MDO in de 
westelijke Middellandse Zee4 bis 5 bis,
_________________
1 bis Landing Obligation and Choke 
Species in Multispecies and Mixed 
Fisheries - The North Sea.
2 bis Landing Obligation and Choke 
Species in Multispecies and Mixed 
Fisheries - The North Western Waters.
3 bis Landing Obligation and Choke 
Species in Multispecies and Mixed 
Fisheries - The South Western Waters.
4 bis Discard ban, landing obligation and 
MSY in the Western Mediterranean Sea - 
the Spanish case.
5 bis Discard ban, landing obligation and 
MSY in the Western Mediterranean Sea - 
the Italian case.

Or. en

Amendement 9
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Visum 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het in 2019 gepubliceerde 
boek “The European Landing Obligation, 
Reducing discards in complex, multi-
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species and multi-jurisdictional fisheries”,

Or. en

Amendement 10
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Visum 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het FAO-verslag van 2019, 
getiteld “A third assessment of global 
marine fisheries discards”,

Or. en

Amendement 11
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat krachtens 
punt 14.4 van doelstelling 14 van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties de internationale 
gemeenschap wordt opgeroepen om tegen 
2020 het oogsten van vis doeltreffend te 
reglementeren, een einde te maken aan 
overbevissing, aan illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij en aan 
destructieve visserijpraktijken, en 
wetenschappelijk gefundeerde 
beheersplannen uit te voeren teneinde de 
bestanden in zo kort mogelijke tijd te 
herstellen tot op zijn minst het niveau dat 
de door hun biologische kenmerken 
bepaalde maximale duurzame opbrengst 
kan opleveren;
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Or. en

Amendement 12
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat het jaarlijkse 
teruggooiniveau in de mondiale 
zeevisserij op 9,1 miljoen ton wordt 
geschat, ofwel 10,8 % van de jaarlijkse 
gemiddelde vangst in de periode 2010-
2014; overwegende dat de visserij op 
tonijn en andere pelagische soorten de 
laagste teruggooicijfers liet zien, en de 
visserij op schaaldieren de hoogste; 
overwegende dat de visserij op demersale 
soorten de hoogste teruggooi in volume 
liet zien, en de visserij op weekdieren (met 
uitzondering van koppotigen) het laagste 
volume; overwegende dat het jaarlijkse 
teruggooiniveau in 1989 een hoogtepunt 
bereikte met 18,8 miljoen ton, gevolgd 
door een geleidelijke afname tot minder 
dan 10 miljoen ton in 20141 bis;
_________________
1 bis A third assessment of global marine 
fisheries discards, FAO, 2019.

Or. en

Amendement 13
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging -A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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-A ter. overwegende dat het hervormde 
gemeenschappelijk visserijbeleid tot doel 
had de negatieve effecten van de 
visserijactiviteiten op het mariene 
ecosysteem tot een minimum te beperken, 
met inbegrip van het zo veel mogelijk 
vermijden en beperken van ongewenste 
vangsten; overwegende dat er geen 
wetenschappelijk bewijs is waaruit blijkt 
dat de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting heeft geleid tot 
een drastische afname van ongewenste 
vangsten;

Or. en

Amendement 14
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat teruggooi een 
gangbare visserijpraktijk is waarbij 
ongewenste vangsten, dood of levend, 
terug in zee worden gegooid omdat 
exemplaren ondermaats zijn, om redenen 
in verband met de verhandelbaarheid, 
wegens een gebrek aan quota of als gevolg 
van voorschriften met betrekking tot de 
vangstsamenstelling;

A. overwegende dat teruggooi een 
gangbare visserijpraktijk is waarbij 
ongewenste vangsten, dood of levend, 
terug in zee worden gegooid omdat 
exemplaren ondermaats zijn, om redenen 
in verband met de verhandelbaarheid, 
wegens een gebrek aan quota of als gevolg 
van voorschriften met betrekking tot de 
vangstsamenstelling; overwegende dat het 
voorafgaand aan de invoering van de 
aanlandingsverlichting niet was 
toegestaan om ondermaatse vis aan boord 
te hebben of aan te landen;

Or. nl

Amendement 15
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
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Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat teruggooi een 
gangbare visserijpraktijk is waarbij 
ongewenste vangsten, dood of levend, 
terug in zee worden gegooid omdat 
exemplaren ondermaats zijn, om redenen 
in verband met de verhandelbaarheid, 
wegens een gebrek aan quota of als gevolg 
van voorschriften met betrekking tot de 
vangstsamenstelling;

A. overwegende dat teruggooi een 
gangbare visserijpraktijk is waarbij 
ongewenste vangsten, dood of levend, 
terug in zee worden gegooid omdat 
exemplaren beschadigd of ondermaats zijn, 
om redenen in verband met de 
verhandelbaarheid, wegens een gebrek aan 
quota of als gevolg van voorschriften met 
betrekking tot de vangstsamenstelling; 
overwegende dat er vóór de invoering van 
de aanlandingsverplichting sprake was 
van een verplichting om ondermaatse en 
boven het quotum gevangen vissen terug 
te gooien;

Or. en

Amendement 16
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat teruggooi een 
gangbare visserijpraktijk is waarbij 
ongewenste vangsten, dood of levend, 
terug in zee worden gegooid omdat 
exemplaren ondermaats zijn, om redenen 
in verband met de verhandelbaarheid, 
wegens een gebrek aan quota of als gevolg 
van voorschriften met betrekking tot de 
vangstsamenstelling;

A. overwegende dat teruggooi een 
gangbare visserijpraktijk is waarbij 
ongewenste vangsten, dood of levend, 
terug in zee worden gegooid; overwegende 
dat teruggooi meestal het gevolg is van het 
feit dat de gevangen exemplaren 
ondermaats zijn (beperking van de 
minimumgrootte), de vis beschadigd is 
en/of er onvoldoende 
vangstmogelijkheden zijn (gebrek aan 
quotum);

Or. es

Amendement 17
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
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Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting leidt tot het in de 
haven overboord gooien van vis die voor 
menselijke consumptie gebruikt zou 
kunnen worden of die bij terugzetting in 
zee kan fungeren als voedselbron voor 
een reeks aasetende soorten, uiteenlopend 
van verschillende vogelsoorten tot 
mesopelagische organismen en bentische 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 18
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat ongewenste 
vangsten en teruggooi een aanzienlijke 
verspilling zijn van natuurlijke 
hulpbronnen en een negatieve invloed 
hebben op de duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de mariene ecosystemen 
en op de rendabiliteit van de visserij;

B. overwegende dat een zekere mate 
van ongewenste bijvangsten en teruggooi 
onvermijdelijk is, vergelijkbaar met 
vrijwel elke andere economische activiteit 
op het land en op zee; overwegende dat 
ongewenste vangsten en teruggooi een 
aanzienlijke verspilling zijn van natuurlijke 
hulpbronnen en een negatieve invloed 
hebben op de duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de mariene ecosystemen 
en op de rendabiliteit van de visserij; 
overwegende dat de EU-
aanlandingsverplichting een verspilling 
inhoudt van prima eetbare vis die nu in de 
haven overboord gaat in plaats van in zee 
te worden teruggezet en daarmee 
bijdraagt aan het leegvissen van de zee, 
een praktijk die niet alleen leidt tot een 
verstoring van de voedselketen, maar ook 
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mariene en vogelsoorten tekortdoet die 
zich voeden met de bijvangsten;

Or. en

Amendement 19
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat ongewenste 
vangsten en teruggooi een aanzienlijke 
verspilling zijn van natuurlijke 
hulpbronnen en een negatieve invloed 
hebben op de duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de mariene ecosystemen 
en op de rendabiliteit van de visserij;

B. overwegende dat een zekere mate 
van ongewenste bijvangsten en teruggooi 
onvermijdelijk is, met name in gemengde 
visserijen; overwegende dat ongewenste 
vangsten en teruggooi een aanzienlijke 
verspilling zijn van natuurlijke 
hulpbronnen en een negatieve invloed 
hebben op de duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de mariene ecosystemen 
en op de rendabiliteit van de visserij;

Or. en

Amendement 20
Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat ongewenste 
vangsten en teruggooi een aanzienlijke 
verspilling zijn van natuurlijke 
hulpbronnen en een negatieve invloed 
hebben op de duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de mariene ecosystemen 
en op de rendabiliteit van de visserij;

B. overwegende dat ongewenste 
vangsten en teruggooi een aanzienlijke 
verspilling zijn van natuurlijke 
hulpbronnen voor menselijke voeding en 
een negatieve invloed kunnen hebben op 
de duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de mariene ecosystemen 
en op de rendabiliteit van de visserij;

Or. fr
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Amendement 21
France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat ongewenste 
vangsten en teruggooi een aanzienlijke 
verspilling zijn van natuurlijke 
hulpbronnen en een negatieve invloed 
hebben op de duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de mariene ecosystemen 
en op de rendabiliteit van de visserij;

B. overwegende dat ongewenste 
vangsten en teruggooi een 
betreurenswaardige verspilling zijn van 
natuurlijke hulpbronnen en een negatieve 
invloed hebben op de duurzame exploitatie 
van de visbestanden en de mariene 
ecosystemen en op de rendabiliteit van de 
Europese visserij;

Or. fr

Amendement 22
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat teruggooi goed is 
voor ongeveer 23 % van de wereldwijde 
vangsten; overwegende dat de historisch 
hoge teruggooiniveaus in sommige 
visserijen van de EU een ernstig probleem 
opleveren voor de duurzaamheid van de 
visserij in de EU op lange termijn en de 
geloofwaardigheid van het visserijbeleid 
van de Unie ondermijnen;

C. overwegende dat de historisch hoge 
teruggooiniveaus in sommige visserijen de 
geloofwaardigheid van het visserijbeleid 
van de Unie ondermijnen; overwegende 
dat in de aanloop naar de hervorming van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB) van 2013 de publieke 
belangstelling inzake teruggooi in de 
visserij toenam dankzij campagnes, met 
name in het Verenigd Koninkrijk; 
overwegende dat het Verenigd Koninkrijk 
sindsdien geen lidstaat van de Europese 
Unie meer is;

Or. es
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Amendement 23
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat teruggooi goed is 
voor ongeveer 23 % van de wereldwijde 
vangsten; overwegende dat de historisch 
hoge teruggooiniveaus in sommige 
visserijen van de EU een ernstig probleem 
opleveren voor de duurzaamheid van de 
visserij in de EU op lange termijn en de 
geloofwaardigheid van het visserijbeleid 
van de Unie ondermijnen;

C. overwegende dat de historisch hoge 
teruggooiniveaus in sommige visserijen 
van de EU in het midden van de 20e eeuw 
een ernstig probleem opleveren voor de 
duurzaamheid van de visserij in de EU op 
lange termijn;

Or. en

Amendement 24
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat teruggooi goed is 
voor ongeveer 23 % van de wereldwijde 
vangsten; overwegende dat de historisch 
hoge teruggooiniveaus in sommige 
visserijen van de EU een ernstig probleem 
opleveren voor de duurzaamheid van de 
visserij in de EU op lange termijn en de 
geloofwaardigheid van het visserijbeleid 
van de Unie ondermijnen;

C. overwegende dat de historisch hoge 
teruggooiniveaus in sommige visserijen 
van de EU een ernstig probleem opleveren 
voor de duurzaamheid van de visserij in de 
EU op lange termijn en ertoe leiden dat de 
geloofwaardigheid van het visserijbeleid 
van de Unie in twijfel wordt getrokken;

Or. en

Amendement 25
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het zich mogelijk 
voordoen van verstikking in gemengde 
visserijen een diepgeworteld en 
aanhoudend probleem blijft; overwegende 
dat selectiviteit niet voldoende zal zijn om 
de problemen in deze visserijen te 
ondervangen en dat het vanuit technisch 
oogpunt bijzonder lastig zal zijn de 
selectiviteit te verhogen met het oog op het 
verminderen van de vangst van de 
betreffende verstikkingssoorten zonder 
grote verliezen van andere verhandelbare 
vangsten, met ernstige economische 
problemen voor de betreffende vloten tot 
gevolg;

Or. en

Amendement 26
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er geen 
betrouwbare gegevens over de teruggooi 
bestaan nu er door de 
aanlandingsverplichting minder zicht is 
op vangsten in bepaalde visserijen en 
omstandigheden, als gevolg waarvan de 
betrouwbaarheid van het 
wetenschappelijk advies en de kwaliteit 
van de gegevens in het gedrang komen;

Or. en

Amendement 27
France Jamet
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het verbod op 
highgrading (teruggooi van marktwaardige 
vis), dat in 2010 in de EU is ingevoerd, 
slecht ten uitvoer is gelegd;

D. overwegende dat het verbod op 
highgrading (teruggooi van marktwaardige 
vis), dat in 2010 in de EU is ingevoerd, 
slecht ten uitvoer is gelegd door een 
gebrek aan middelen en 
afzetmogelijkheden;

Or. fr

Amendement 28
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Europese 
Commissie voorafgaand aan het voorstel 
inzake de aanlandingsverplichting in het 
kader van het voorstel voor een nieuwe 
GVB-basisverordening in juli 2011 een 
sociaaleconomische effectbeoordeling 
heeft uitgevoerd inzake het beleid ter 
vermindering van teruggooi;

Or. en

Amendement 29
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 

E. overwegende dat in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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(GVB), zoals herzien in 2013, voor de 
Unie de doelstelling is ingevoerd om 
teruggooi geleidelijk uit te bannen door 
ongewenste vangsten zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken en door ervoor 
te zorgen dat vangsten worden aangeland;

(GVB), zoals herzien in 2013, de volgende 
doelstellingen zijn ingevoerd: (a) “de 
geleidelijke uitbanning van teruggooi, 
rekening houdend met de 
omstandigheden van elk geval en het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies, door ongewenste vangsten zoveel 
mogelijk te voorkomen en te beperken en 
door er geleidelijk voor te zorgen dat 
vangsten worden aangeland” en (b) 
“indien nodig, ongewenste vangsten 
optimaal te benutten, zonder een markt te 
creëren voor dergelijke vangsten die 
onder de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e liggen”;

Or. es

Amendement 30
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), zoals herzien in 2013, voor de 
Unie de doelstelling is ingevoerd om 
teruggooi geleidelijk uit te bannen door 
ongewenste vangsten zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken en door ervoor 
te zorgen dat vangsten worden aangeland;

E. overwegende dat in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), zoals herzien in 2013, voor de 
Unie de doelstelling is ingevoerd om 
teruggooi geleidelijk uit te bannen door 
ongewenste vangsten zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken en door ervoor 
te zorgen dat vangsten van 
gereglementeerde commerciële soorten 
worden aangeland;

Or. en

Amendement 31
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie



PE663.017v01-00 18/89 AM\1221076NL.docx

NL

Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting economische 
verliezen met zich meebrengt als gevolg 
van beperkte opslagruimte, waardoor er 
meer visreizen moeten worden gemaakt en 
de vissers langer op zee zijn om hun quota 
volledig te halen, het brandstofverbruik 
toeneemt en er extra kosten zijn voor het 
lossen, handmatig sorteren, wegen en 
verwerken; overwegende dat economische 
verliezen een negatief effect kunnen 
hebben op het salaris en de werkbelasting 
van vissers, een verhoogde werkdruk aan 
boord en de noodzaak van een hoger 
aantal werknemers tot gevolg kunnen 
hebben, alsook een toename van de 
overslagwerkzaamheden en een afname 
van loon en rustperioden; overwegende 
dat de aanlandingsverplichting voorts ook 
de veiligheid aan boord en de stabiliteit 
van het vaartuig in het gedrang brengt, 
aangezien de bakken hoger moeten 
worden opgestapeld;

Or. en

Amendement 32
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat vissers met grote 
problemen en economische verliezen te 
kampen hebben als gevolg van de 
tegenstrijdigheid tussen artikel 15 van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de 
vereisten in het kader van sociale 
wetgeving, zoals Richtlijn (EU) 2017/159 
betreffende de uitvoering van ILO C188;
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Or. en

Amendement 33
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de invoering van 
de aanlandingsverplichting weliswaar 
geleidelijk heeft plaatsgevonden, maar dat 
de Europese Commissie geen antwoord 
heeft gegeven op het grote aantal door de 
adviesraden en lidstaten geuite twijfels 
omtrent de uitvoering ervan;

Or. en

Amendement 34
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting zonder draagvlak 
van de sector tot stand is gekomen, 
waarbij onvoldoende aandacht is gegeven 
aan de praktische uitwerking van de 
nieuwe regel;

Or. nl

Amendement 35
France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het percentage 
teruggooi in Europa daalt;

Or. fr

Amendement 36
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de uitvoering van 
de aanlandingsverplichting afhankelijk is 
van een groot aantal vrijstellingen die van 
tijdelijke aard zijn en jaarlijks moeten 
worden herzien, hetgeen te veel tijd, geld 
en inspanningen vergt van 
besluitvormers, belastingbetalers en de 
visserijsector;

Or. en

Amendement 37
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015 2019), 
het verplicht stelt alle vangsten van 
gereguleerde soorten in EU-wateren of 
door EU-vaartuigen in internationale 
wateren aan te landen en af te trekken van 
de toepasselijke quota, en het gebruik van 
ondermaatse vis voor rechtstreekse 
menselijke consumptie verbiedt;

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015 2019), 
het verplicht stelt alle vangsten van 
gereguleerde soorten in EU-wateren of 
door EU-vaartuigen in internationale 
wateren aan te landen en af te trekken van 
de toepasselijke quota, en het gebruik van 
ondermaatse vis voor rechtstreekse 
menselijke consumptie verbiedt; 
overwegende dat daarop een uitzondering 
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zou moeten worden gemaakt voor 
liefdadige doeleinden teneinde 
voedselverspilling tegen te gaan;

Or. it

Amendement 38
Søren Gade, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015- 
2019), het verplicht stelt alle vangsten van 
gereguleerde soorten in EU-wateren of 
door EU-vaartuigen in internationale 
wateren aan te landen en af te trekken van 
de toepasselijke quota, en het gebruik van 
ondermaatse vis voor rechtstreekse 
menselijke consumptie verbiedt;

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015-2019), 
het verplicht stelt alle vangsten van soorten 
in EU-wateren of door EU-vaartuigen in 
internationale wateren, waarvoor 
vangstbeperkingen gelden en, in de 
Middellandse Zee, van soorten die onder 
regels betreffende de minimummaat 
vallen, aan te landen en af te trekken van 
de toepasselijke quota, en het gebruik van 
ondermaatse vis voor rechtstreekse 
menselijke consumptie verbiedt;

Or. en

Amendement 39
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015- 
2019), het verplicht stelt alle vangsten van 
gereguleerde soorten in EU-wateren of 
door EU-vaartuigen in internationale 

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015- 
2019), het verplicht stelt alle vangsten van 
gereguleerde soorten in EU-wateren of in 
bepaalde gevallen door EU-vaartuigen in 
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wateren aan te landen en af te trekken van 
de toepasselijke quota, en het gebruik van 
ondermaatse vis voor rechtstreekse 
menselijke consumptie verbiedt;

internationale wateren aan te landen en af 
te trekken van de toepasselijke quota, en 
het gebruik van ondermaatse vis voor 
rechtstreekse menselijke consumptie 
verbiedt;

Or. en

Amendement 40
France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015-2019), 
het verplicht stelt alle vangsten van 
gereguleerde soorten in EU-wateren of 
door EU-vaartuigen in internationale 
wateren aan te landen en af te trekken van 
de toepasselijke quota, en het gebruik van 
ondermaatse vis voor rechtstreekse 
menselijke consumptie verbiedt;

F. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting, die is ingevoerd 
over een periode van vier jaar (2015-2019), 
het verplicht stelt alle vangsten van 
gereguleerde soorten in EU-wateren of 
door EU-vaartuigen in internationale 
wateren aan te landen en af te trekken van 
de toepasselijke quota, en tegelijk het 
gebruik van ondermaatse vis voor 
rechtstreekse menselijke consumptie 
verbiedt;

Or. fr

Amendement 41
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er volgens het 
WTECV1 bis geen informatie beschikbaar 
is over de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting voor de 
verrezeevloten die buiten de Uniewateren 
actief zijn; overwegende dat de adviesraad 
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voor de vollezee-/verrezeevloot heeft 
aangegeven dat de 
aanlandingsverplichting in de praktijk 
niet van toepassing is op EU-vaartuigen 
die buiten de EU-wateren vissen;
_________________
1 bis Evaluation of Member States’ Annual 
Reports on the Landing Obligation (for 
2019) (WTECV-Adhoc-20-02).

Or. en

Amendement 42
Søren Gade, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat vissersvaartuigen 
voordat de aanlandingsverplichting van 
kracht werd geen vis aan boord mochten 
hebben of aanlanden waarvoor ze geen 
geldig quotum hadden of die ondermaats 
was;

Or. en

Amendement 43
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat aangelande vis 
die kleiner is dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e nog altijd wordt gebruikt voor vismeel, 
voer voor huisdieren en aas voor de 
korfvisserij, met gering economisch 
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rendement; overwegende dat deze 
alternatieve toepassingen economisch 
haalbaar zijn indien er zich in de buurt 
van de haven van aanlanding een 
productiefaciliteit bevindt, maar dat deze 
haalbaarheid afneemt (of zelfs verdwijnt) 
wanneer er logistieke diensten en 
infrastructuur nodig zijn voor 
langeafstandsvervoer of investeringen in 
nieuwe productiefaciliteiten1 bis;
_________________
1 bis Market outlets for unwanted catches, 
Eumofa, 2020.

Or. en

Amendement 44
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat 
verschillende lidstaten hebben voorgesteld 
de wetgeving aan te passen zodat vis 
onder de betreffende 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e en waarvoor een 
aanlandingsverplichting geldt, voor 
liefdadigheidsdoeleinden kan worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 45
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat de 
uitvoering van de aanlandingsverplichting 
naar verwachting op de korte termijn tot 
inkomensverlies en mogelijke negatieve 
gevolgen voor de sociaaleconomische 
levensvatbaarheid van de sector zal 
leiden, maar dat er op de middellange en 
lange termijn enkele positieve effecten te 
verwachten zijn als de uitvoering tot 
selectievere visserijpraktijken en een 
verbeterde toestand van de bestanden 
leidt; overwegende dat de gevolgen van 
het teruggooiverbod vanuit een 
multidimensionaal gezichtspunt moeten 
worden geëvalueerd1 bis;
_________________
1 bis Monitoring the environmental, social 
and economic dimensions of the landing 
obligation policy, Frontiers in Marine 
Science, 2019.

Or. en

Amendement 46
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat de 
Europese Commissie tot dusver geen 
verslag heeft uitgebracht over de mate 
waarin de teruggooi is teruggedrongen, 
en de sociaaleconomische gevolgen van 
de aanlandingsverplichting nog niet heeft 
geanalyseerd, noch de gevolgen ervan 
voor de veiligheid aan boord van 
vissersvaartuigen;

Or. en
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Amendement 47
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de teruggooi 
aanzienlijk verschilt naargelang de regio 
en soort, aangezien de teruggooi 
minimaal of onbestaand is in de visserijen 
waarin alle of de meeste vangsten 
commerciële waarde hebben en worden 
geëxploiteerd, zoals het geval is bij 
kleinschalige of traditionele visserij of in 
de visserij die bedoeld is voor 
rechtstreekse menselijke consumptie;

Or. es

Amendement 48
Søren Gade, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het tijdschema 
voor de geleidelijke invoering van de 
aanlandingsverplichting op basis van 
proefprojecten die overeenkomstig 
artikel 14 van het GVB tot doel hebben 
alle haalbare methoden ter voorkoming, 
beperking en uitbanning van ongewenste 
vangsten in een visserij volledig te 
onderzoeken, niet afdoende is gebleken;

Or. en

Amendement 49
Annie Schreijer-Pierik
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat ondermaatse vis 
niet voor rechtstreekse menselijke 
consumptie mag worden verhandeld, en 
dat aangezien veel EU-lidstaten niet over 
vismeelfabrieken beschikken, de vis 
verloren zou gaan; overwegende dat het 
aanlanden en verwerken van ongewenste 
bijvangsten te veel geld kost, er geen 
marktvraag naar is, en onnodige 
voedselverspilling tot gevolg heeft;

Or. en

Amendement 50
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de kleinschalige 
visserij meer arbeiders in dienst heeft en 
selectiever vistuig gebruikt, wat minder 
milieuschade veroorzaakt en een 
fundamentele rol vervult op sociaal en 
economisch vlak, zoals benadrukt in het 
SoMFi-verslag van de GFCM van 2018;

Or. it

Amendement 51
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat vijf lidstaten geen 
reactie hebben gegeven naar aanleiding 
van de vragenlijst van de Commissie over 
de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting voor 2019; 
overwegende dat twee van deze lidstaten 
dit de afgelopen drie jaar verzuimd 
hebben te doen;

Or. en

Amendement 52
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat 
Verordening (EU) 2015/812 in 
aanvullende vrijstellingen van de 
aanlandingsverplichting voorziet voor 
vissen die zijn beschadigd door 
predatoren;

Or. en

Amendement 53
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat 
verstikkingssoorten in gemengde 
visserijen een aanhoudend probleem 
blijven;

Or. en
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Amendement 54
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat 
“verstikkingssoorten” vissoorten of -
bestanden zijn waarvoor een bepaalde 
lidstaat, een bepaalde vloot of een bepaald 
individueel vaartuig over minder 
vangstmogelijkheden (quotum) beschikt 
in vergelijking met andere soorten; 
overwegende dat de volledige en strikte 
naleving van de aanlandingsverplichting, 
met name in de gemengde visserijen, de 
sluiting van de overeenkomstige visserij 
zou betekenen (“verstikking”) zodra het 
(beperkte) quotum van een soort is 
opgebruikt teneinde verdere vangsten 
ervan te vermijden; overwegende dat de 
vrees voor die vroegtijdige sluitingen de 
uitvoering van de aanlandingsverplichting 
heeft ondermijnd en het ruilen van quota 
tussen lidstaten heeft vertraagd, hetgeen 
op zijn beurt de onderbenutting van de 
vangstmogelijkheden heeft bevorderd; 
overwegende dat verstikkingssoorten nog 
steeds een ernstig potentieel probleem 
vormen;

Or. es

Amendement 55
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de uitvoering van 
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de aanlandingsverplichting afhankelijk is 
van een groot aantal vrijstellingen die van 
tijdelijke aard zijn en jaarlijks moeten 
worden herzien, hetgeen tijd en 
inspanningen vergt van de kant van 
besluitvormers en de visserijsector;

Or. en

Amendement 56
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de Raad in de 
afgelopen jaren verschillende soorten 
heeft geschrapt van de lijst van totaal 
toegestane vangsten (TAC’s) als gevolg 
waarvan de aanlandingsverplichting niet 
meer van toepassing is op deze soorten;

Or. en

Amendement 57
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat verschillen met 
betrekking tot de controle op en 
handhaving van de 
aanlandingsverplichting tot een ongelijk 
speelveld kunnen leiden, zowel binnen als 
tussen de lidstaten;

Or. en
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Amendement 58
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat verschillen met 
betrekking tot de controle op en 
handhaving van de 
aanlandingsverplichting tot een ongelijk 
speelveld kunnen leiden, zowel binnen als 
tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 59
Søren Gade, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting ook afhankelijk 
is van het gebruik van tijdelijke 
vrijstellingen op basis van 
wetenschappelijk advies;

Or. en

Amendement 60
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de 
hoeveelheid ongewenste vis die in de 
netten wordt gevangen en aan boord 
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wordt gebracht in de eerste plaats 
aanzienlijk kan worden teruggedrongen 
door middel van ruimtelijke en temporele 
maatregelen voor het vermijden van 
ongewenste vangsten en door middel van 
technische selectiviteitsmaatregelen, zodat 
vissers minder tijd kwijt zijn aan de 
verwerking van deze vangsten;

Or. en

Amendement 61
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat volgens de 
lidstaten het aantal specifieke studies of 
proefprojecten voor het testen van 
selectiever vistuig of 
vermijdingsstrategieën is afgenomen;

Or. en

Amendement 62
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de 
aanlandingsverplichting als instrument 
dient voor het verwezenlijken van de 
doelstelling van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid inzake selectiviteit, en geen 
doel op zich is;

Or. en
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Amendement 63
Søren Gade, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de quota 
voor bijvangstsoorten onlangs zijn 
aangepast teneinde verstikkingssituaties 
tegen te gaan;

Or. en

Amendement 64
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat het 
WTECV wijst op het feit dat de 
gezamenlijke aanbevelingen van de 
regionale groepen van de lidstaten inzake 
de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting in 2021, slechts 
een relatief gering aantal maatregelen 
omvatten gericht op het vergroten van de 
selectiviteit;

Or. en

Amendement 65
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat het zich 
mogelijk voordoen van verstikking in 
gemengde visserijen een diepgeworteld en 
aanhoudend probleem blijft;

Or. en

Amendement 66
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G sexies. overwegende dat de 
verslagen van het Europees Bureau voor 
visserijcontrole (EFCA) met betrekking 
tot de naleving van de 
aanlandingsverplichting aanbevelingen 
bevatten voor het verhogen van het aantal 
analyses van de laatste trek en de 
invoering van systemen voor 
elektronische monitoring op afstand;

Or. en

Amendement 67
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Overweging G sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G sexies. overwegende dat 
verschillen met betrekking tot de controle 
op en handhaving van de 
aanlandingsverplichting tot een ongelijk 
speelveld kunnen leiden, zowel binnen de 
verschillende visserijen als tussen de 
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lidstaten;

Or. en

Amendement 68
France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat diverse derde 
landen en autonome gebieden in 
verschillende mate een teruggooiverbod 
hebben ingesteld, waaronder Canada, de 
Faeröer, Noorwegen, IJsland, Chili en 
Nieuw-Zeeland;

Schrappen

Or. fr

Amendement 69
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat diverse derde 
landen en autonome gebieden in 
verschillende mate een teruggooiverbod 
hebben ingesteld, waaronder Canada, de 
Faeröer, Noorwegen, IJsland, Chili en 
Nieuw-Zeeland;

H. overwegende dat het teruggooien 
van ongewenste vangsten een fenomeen is 
dat in alle visserijen ter wereld voorkomt 
en geen probleem is dat enkel in Europa 
voorkomt; overwegende dat de wateren 
van de Unie worden gekenmerkt door een 
overvloed aan gemengde visserijen; 
overwegende dat diverse derde landen en 
autonome gebieden in verschillende mate 
een teruggooiverbod hebben ingesteld, 
waaronder Canada, de Faeröer, 
Noorwegen, IJsland, Chili en Nieuw-
Zeeland; overwegende dat overige derde 
landen, zoals de Verenigde Staten, de 
teruggooi niet hebben verboden, maar dat 
hun wetgeving inzake visserij veeleer 
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andere benaderingen hanteert teneinde 
ongewenste vangsten te verminderen; 
overwegende dat het teruggooiverbod in 
Noorwegen en IJsland gedurende 30 jaar 
is gewijzigd als reactie op specifieke 
problemen; overwegende dat de impact 
van het teruggooiverbod in Chili nog 
steeds niet volledig bekend is vanwege de 
recente uitvoering ervan; overwegende 
dat de teruggooi een groot probleem blijft 
in het visserijbeheer van Nieuw-Zeeland;

Or. es

Amendement 70
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat diverse derde 
landen en autonome gebieden in 
verschillende mate een teruggooiverbod 
hebben ingesteld, waaronder Canada, de 
Faeröer, Noorwegen, IJsland, Chili en 
Nieuw-Zeeland;

H. overwegende dat diverse derde 
landen en autonome gebieden, waaronder 
Canada, de Faeröer, Noorwegen, IJsland, 
Chili en Nieuw-Zeeland, beleid hebben 
vastgesteld gericht op het terugdringen 
van de teruggooi of op een gedeeltelijk 
teruggooiverbod, met inbegrip van 
verbeteringen van de selectiviteit, alsook 
ruimtelijke maatregelen, 
quotagerelateerde maatregelen, 
economische stimulansen en monitoring- 
en controlemaatregelen;

Or. en

Amendement 71
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het beginsel van 
relatieve stabiliteit, dat voor het eerst is 
vastgesteld in de basisverordening van het 
GVB van 1983 en is uitgevoerd in de 
TAC’s- en quotaverordening van 1983, 
een verdeelsleutel voor de toewijzing van 
de TAC’s per lidstaat vaststelt op basis 
van de beginselen van historische 
vangsttoewijzingen (1973-1978), 
afhankelijkheid van de Haagse 
preferentie van 1976 en verlies aan 
jurisdictie (1973-1976);

Or. es

Amendement 72
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er geen 
effectbeoordeling inzake de 
sociaaleconomische en 
veiligheidsgevolgen van de 
aanlandingsverplichting is uitgevoerd ter 
onderbouwing van artikel 15 van de 
basisverordening inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, dit in 
strijd met de verplichting van de 
Commissie om effectbeoordelingen uit te 
voeren ten aanzien van initiatieven die 
naar verwachting aanzienlijke 
economische, sociale of ecologische 
gevolgen zullen hebben;

Or. en

Amendement 73
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram
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Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er bijna 4 000 
wetenschappelijke artikelen over het 
onderwerp teruggooi zijn gepubliceerd, 
waarvan meer dan 3 700 betrekking 
hebben op de industriële visserij, en 
minder dan 200 op de kleinschalige 
kustvisserij;

Or. en

Amendement 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat nieuw beleid pas 
moet worden ingevoerd na overleg en 
overeenstemming tussen de visserijsector 
en de overheid teneinde de toepasbaarheid 
en doeltreffendheid van het beleid te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 75
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat sinds ongeveer 
1950 een groot aantal mariene soorten uit 
verschillende categorieën met betrekking 
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tot hun habitats verschuivingen in 
geografisch bereik en seizoensgebonden 
activiteiten hebben ondergaan als gevolg 
van de opwarming van de oceanen en 
biogeochemische veranderingen, zoals 
zuurstofverlies, met als gevolg 
verschuivingen in soortensamenstelling, 
abundantie en biomassaproductie van 
ecosystemen, vanaf de evenaar tot de 
polen; overwegende dat een verandering 
in de verspreiding van visbestanden van 
invloed is op het toekomstig visserijbeheer 
en derhalve ook op de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting;

Or. en

Amendement 76
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de 
klimaatverandering, de stijgende 
temperaturen en de verzuring van de 
zeeën en oceanen zullen leiden tot 
aanzienlijke veranderingen in de 
verdeling van de visbestanden, hetgeen 
gevolgen zal hebben voor het toekomstige 
visserijbeheer van de wateren van de Unie 
en, door hun aard, ook voor de uitvoering 
van de aanlandingsverplichting;

Or. es

Amendement 77
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat sommigen 
in de visserijsector eisen dat wordt 
geëvalueerd in hoeverre een model dat is 
gebaseerd op visserij-inspanning in plaats 
van op TAC en quota, geschikter zou zijn 
om de gemengde visserijen in de 
westelijke wateren te beheren;

Or. es

Amendement 78
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2022 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag over de uitvoering van het 
GVB moet indienen, met inbegrip van de 
aanlandingsverplichting;

Or. es

Amendement 79
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt de algemene doelstelling 
van de EU om de duurzame exploitatie van 
visbestanden en de bescherming van 
mariene ecosystemen te waarborgen; 
benadrukt dat het terugdringen van 
teruggooi en het tot een minimum 
beperken van ongewenste vangsten een 

1. bevestigt de algemene doelstelling 
van de EU om de duurzame exploitatie van 
visbestanden en de bescherming van 
mariene ecosystemen te waarborgen; 
benadrukt dat het terugdringen van 
teruggooi en het tot een minimum 
beperken van ongewenste vangsten een 
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prioriteit van het overheidsbeleid is die is 
ingegeven door bezorgdheid in verband 
met de aflegging van verantwoording, de 
instandhouding en de verspilling van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
wetenschappelijke noodzaak om ten volle 
rekening te houden met alle oorzaken van 
visserijsterfte;

prioriteit van het overheidsbeleid is die is 
ingegeven door bezorgdheid in verband 
met de aflegging van verantwoording, de 
instandhouding en de verspilling van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
wetenschappelijke noodzaak om ten volle 
rekening te houden met alle oorzaken van 
visserijsterfte; erkent echter dat sinds 2010 
uit hoofde van de controleverordening een 
verplichting bestaat tot het registreren van 
de teruggooi in de logboeken; betreurt het 
feit dat de kennis omtrent teruggooi 
ondanks de invoering van de 
aanlandingsverplichting nog altijd 
beperkt is en dat de Europese Commissie 
heeft erkend dat de als teruggegooide 
vangst geregistreerde hoeveelheden en de 
geregistreerde hoeveelheden aangelande 
vangsten onder de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
en zeer laag zijn, en dat het uitermate 
twijfelachtig is dat dit de daadwerkelijk 
gevangen hoeveelheden betreft;

Or. en

Amendement 80
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt de algemene doelstelling 
van de EU om de duurzame exploitatie van 
visbestanden en de bescherming van 
mariene ecosystemen te waarborgen; 
benadrukt dat het terugdringen van 
teruggooi en het tot een minimum 
beperken van ongewenste vangsten een 
prioriteit van het overheidsbeleid is die is 
ingegeven door bezorgdheid in verband 
met de aflegging van verantwoording, de 
instandhouding en de verspilling van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
wetenschappelijke noodzaak om ten volle 

1. bevestigt de algemene doelstelling 
van de EU om de duurzame exploitatie van 
visbestanden en de bescherming van 
mariene ecosystemen en het beheer ervan 
te waarborgen op een manier die in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
om positieve economische, sociale en 
werkgelegenheidseffecten teweeg te 
brengen en bij te dragen aan de 
beschikbaarheid van levensmiddelen;
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rekening te houden met alle oorzaken van 
visserijsterfte;

Or. es

Amendement 81
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het terugdringen van 
teruggooi en het tot een minimum 
beperken van ongewenste vangsten een 
prioriteit van het overheidsbeleid is die is 
ingegeven door bezorgdheid in verband 
met de aflegging van verantwoording, de 
instandhouding en de verspilling van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
wetenschappelijke noodzaak om ten volle 
rekening te houden met alle oorzaken van 
visserijsterfte;

1. benadrukt dat het terugdringen van 
teruggooi en het tot een minimum 
beperken van ongewenste vangsten een 
prioriteit van het overheidsbeleid is die is 
ingegeven door bezorgdheid in verband 
met de aflegging van verantwoording, de 
instandhouding en de verspilling van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
wetenschappelijke noodzaak om rekening 
te houden met de oorzaken van 
visserijsterfte;

Or. fr

Amendement 82
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
toename van het aantal voorzorgs-TAC’s, 
afgezet tegen de afname van de 
hoeveelheid analytische TAC’s, aangeeft 
dat de beschikbaarheid van 
wetenschappelijke gegevens over de 
toestand van de bestanden niet is 
verbeterd sinds de invoering van de 
aanlandingsverplichting;
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Or. en

Amendement 83
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. betreurt het feit dat de 
jaarverslagen van de Europese Commissie 
over de stand van zaken van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid zeer 
weinig informatie verschaffen over de 
uitvoering van de 
aanlandingsverplichting, alsook dat de 
Commissie tot dusver geen verslag heeft 
uitgebracht over de mate waarin de 
teruggooi is teruggedrongen en de 
sociaaleconomische gevolgen van de 
aanlandingsverplichting nog niet heeft 
geanalyseerd, noch de gevolgen ervan 
voor de veiligheid aan boord van de 
vissersvaartuigen;

Or. en

Amendement 84
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een belangrijke 
verandering in het EU-visserijbeheer 
inhoudt – van het registreren van de 
aanvoer naar een systeem dat de volledige 
vangst registreert – en onvermijdelijk een 
reeks ecologische en economische 
gevolgen op korte en lange termijn heeft 

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een 
paradigmaverschuiving in het EU-
visserijbeheer inhoudt – van het registreren 
van de aanvoer en in sommige gevallen 
zelfs het verplichten van teruggooi, naar 
een systeem dat de volledige vangst 
registreert – en onvermijdelijk een reeks 
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gehad; verreikende ecologische en economische 
gevolgen op korte en lange termijn heeft 
gehad; roept de Commissie op om 
gegevens te verzamelen en de sociaal-
economische gevolgen van de 
aanlandingsverplichting te evalueren;

Or. es

Amendement 85
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een belangrijke 
verandering in het EU-visserijbeheer 
inhoudt – van het registreren van de 
aanvoer naar een systeem dat de volledige 
vangst registreert – en onvermijdelijk een 
reeks ecologische en economische 
gevolgen op korte en lange termijn heeft 
gehad;

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een van de 
grootste veranderingen en uitdagingen in 
de geschiedenis van het EU-visserijbeheer 
inhoudt – van het registreren van de 
aanvoer naar een systeem dat de volledige 
vangst registreert – en onvermijdelijk een 
reeks sociaaleconomische en ecologische 
gevolgen op korte en lange termijn heeft 
gehad, ook in de voedselketens en met 
betrekking tot soorten die zich voeden met 
teruggegooide vangsten die voorheen in 
zee werden teruggezet;

Or. en

Amendement 86
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een belangrijke 
verandering in het EU-visserijbeheer 

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een belangrijke 
verandering in het EU-visserijbeheer 
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inhoudt – van het registreren van de 
aanvoer naar een systeem dat de volledige 
vangst registreert – en onvermijdelijk een 
reeks ecologische en economische 
gevolgen op korte en lange termijn heeft 
gehad;

inhoudt – van het registreren van de 
aanvoer naar een systeem dat de volledige 
vangst registreert – en in combinatie met 
de invoering van het MDO-beleid 
onvermijdelijk enorme ecologische en 
negatieve sociaaleconomische gevolgen 
op korte en lange termijn heeft gehad;

Or. en

Amendement 87
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een belangrijke 
verandering in het EU-visserijbeheer 
inhoudt – van het registreren van de 
aanvoer naar een systeem dat de volledige 
vangst registreert – en onvermijdelijk een 
reeks ecologische en economische 
gevolgen op korte en lange termijn heeft 
gehad;

2. erkent dat de invoering van de 
aanlandingsverplichting een belangrijke 
verandering in het EU-visserijbeheer 
inhoudt doordat de bureaucratie toeneemt 
– van het registreren van de aanvoer naar 
een systeem dat de volledige vangst 
registreert – en onvermijdelijk een reeks 
negatieve economische gevolgen heeft 
gehad;

Or. fr

Amendement 88
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. dringt aan op de herziening en 
vereenvoudiging van artikel 15 van het 
GVB; roept op tot een wijziging van de 
prioriteit van artikel 15, zodat de aandacht 
komt te liggen op het stimuleren van het 
aanhoudend streven naar het vermijden 
en verminderen van ongewenste 
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bijvangsten en teruggooi door deze van 
geval tot geval en per visserij en/of 
bestand te beoordelen, in plaats van het 
streven naar een algemeen en absoluut 
teruggooiverbod; benadrukt dat de 
aanlandingsverplichting van toepassing 
moet zijn op een beperkter aantal 
bestanden; roept op tot een beter 
geïntegreerd visserijbeheer waarin het 
teruggooibeleid weliswaar een rol speelt, 
maar niet de prioriteit vormt;

Or. en

Amendement 89
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat een doeltreffende 
uitvoering van het beleid om de teruggooi 
te verminderen niet alleen gaat over het 
versterken van de handhaving van de 
aanlandingsverplichting, maar dat het 
van cruciaal belang is dat vissers en 
andere belanghebbenden deelnemen aan 
de formulering en uitvoering van de 
beleidsmaatregelen, waardoor een cultuur 
van naleving wordt bevorderd, en dat er in 
de loop der tijd geleidelijke veranderingen 
worden ingevoerd in de regelgeving 
inzake de aanlandingsverplichting, 
volgens een afgemeten en aanpasbare 
aanpak;

Or. es

Amendement 90
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept op tot het verzamelen van 
sociaaleconomische gegevens over de 
gevolgen van de aanlandingsverplichting 
voor de sociaaleconomische 
levensvatbaarheid van de sector, het 
beloningssysteem, het aantal 
bemanningsleden, de werkbelasting en de 
arbeidsomstandigheden en 
veiligheidsnormen voor vissers, 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
FAO en de IAO;

Or. en

Amendement 91
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. dringt aan op de uitvoering van 
studies omtrent de sociaaleconomische 
gevolgen van het visserijbeleid, met name 
de gevolgen van de 
aanlandingsverplichting voor de 
arbeidsomstandigheden en de veiligheid 
van vissers, overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie en de 
Internationale Arbeidsorganisatie;

Or. en

Amendement 92
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. erkent dat het MDO-beleid niet 
inhoudt dat er geen teruggooi plaatsvindt, 
en dat teruggooi niet inhoudt dat de 
MDO-doelstelling niet kan worden 
behaald, aangezien dit voor veel 
bestanden wel het geval is, waaronder 
voor bijvangstsoorten;

Or. en

Amendement 93
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. betreurt het feit dat de problemen 
die zich voordoen bij het uitvoeren van het 
teruggooiverbod zijn ingezet om het imago 
van de visserijsector aan te tasten, 
ondanks de vorderingen die zijn gemaakt 
bij het verwezenlijken van de doelstelling 
inzake maximale duurzame opbrengst, 
zoals blijkt uit het gegeven dat in 2020 
meer dan 99 % van de aanlandingen die 
volledig onder het beheer van de EU 
vallen in de Oostzee, de Noordzee en de 
Atlantische Oceaan afkomstig is van 
duurzaam beheerde visserij, en dat de 
biomassa van de volledig geanalyseerde 
bestanden in het noordoostelijke deel van 
de Atlantische Oceaan in 2018 48 % 
hoger lag dan in 2003;

Or. en

Amendement 94
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 
tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting over het algemeen 
laag blijft en dat de hoeveelheid teruggooi 
ongeveer vergelijkbaar is met degene die 
er was in de jaren vóór de invoering van de 
aanlandingsverplichting;

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 
tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat volgens de Europese 
Commissie en het WTECV de uitvoering 
van de aanlandingsverplichting over het 
algemeen laag blijft en dat de hoeveelheid 
teruggooi ongeveer vergelijkbaar is met de 
hoeveelheid die er was in de jaren vóór de 
invoering van de aanlandingsverplichting; 
spoort de Commissie aan de vereiste 
aanpassingen met betrekking tot de 
aanlandingsverplichting in overweging te 
nemen en in voorkomend geval na de in 
2022 uit te voeren evaluatie van de 
hervorming van het GVB een 
wetgevingsvoorstel in te dienen met het 
oog op het beter realiseren van de 
hoofddoelstelling, te weten het 
terugdringen van de teruggooi en het 
bevorderen van de bestanden;

Or. en

Amendement 95
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 
tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting over het algemeen 
laag blijft en dat de hoeveelheid teruggooi 

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 
tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting over het algemeen 
laag blijft;
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ongeveer vergelijkbaar is met degene die 
er was in de jaren vóór de invoering van 
de aanlandingsverplichting;

Or. fr

Amendement 96
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 
tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting over het algemeen 
laag blijft en dat de hoeveelheid teruggooi 
ongeveer vergelijkbaar is met degene die 
er was in de jaren vóór de invoering van de 
aanlandingsverplichting;

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 
tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting over het algemeen 
laag blijft en dat de hoeveelheid teruggooi 
ongeveer vergelijkbaar is met de 
hoeveelheid die er was in de jaren vóór de 
invoering van de aanlandingsverplichting, 
en dat er tot dusver geen effectieve 
gevallen van verstikkingssoorten zijn 
voorgekomen1 bis;

_________________
1 bis WTECV 20-02 - Adhoc - Eval MS 
annual LO monitoring.

Or. en

Amendement 97
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 

3. wijst op de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van samenwerking 
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tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting over het algemeen 
laag blijft en dat de hoeveelheid teruggooi 
ongeveer vergelijkbaar is met degene die 
er was in de jaren vóór de invoering van 
de aanlandingsverplichting;

tussen de belanghebbenden en op de 
stappen die zijn ondernomen ter 
verbetering van de selectiviteit; merkt 
echter op dat veel vissers de doelstellingen 
en het uitvoeringsproces van de 
aanlandingsverplichting niet begrijpen en 
twijfelen aan de legitimiteit ervan, 
hetgeen de verwezenlijking ervan vaak 
belemmert; betreurt dat er geen 
betrouwbare gegevens zijn over de 
omvang van de teruggooi;

Or. es

Amendement 98
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. maakt zich zorgen over de aanpak 
van de Raad waarbij TAC’s worden 
vastgesteld op basis van de totale vangst 
met inbegrip van TAC-aanvullingen om 
de voorheen teruggegooide hoeveelheid 
vis te compenseren terwijl de naleving van 
de verplichting nog altijd zeer beperkt is, 
en maakt zich ernstig zorgen over het feit 
dat dit heeft geleid tot een gemiddelde 
verhoging van 50 % voor 2020, terwijl de 
uitvoering van de nodige 
controlemaatregelen nog altijd 
ontoereikend is;

Or. en

Amendement 99
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat ondanks de 
beperkte uitvoering van de 
aanlandingsverplichting, waarvan de 
doeltreffendheid tot dusver onduidelijk is, 
deze verplichting moet worden herzien 
teneinde rekening te kunnen houden met 
de gevolgen van de klimaatverandering en 
de verschuivingen in de verspreiding van 
vissoorten;

Or. en

Amendement 100
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde 
visserijen die blootstaan aan potentiële 
gevallen van verstikkingssoorten en 
vroegtijdige sluiting van de visserij; is 
ingenomen met de tot dusver genomen 
maatregelen – ruilen van quota en 
samenvoegen van quota voor 
bijvangstsoorten – en dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van doeltreffende 
plannen ter vermindering van bijvangsten 
met het oog op het herstel van kwetsbare 
bestanden;

4. merkt op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven en nog steeds aanleiding geeft tot 
ernstige bezorgdheid, zowel in de 
visserijsector als in de wetenschappelijke 
wereld; wijst erop dat de bezorgdheid van 
de visserijsector betrekking heeft op de 
stijging van de exploitatiekosten, het 
gebrek aan geschikte infrastructuur in 
havens en het ontbreken van eenvoudige 
en doeltreffende technische oplossingen 
teneinde de selectiviteit te vergroten 
zonder de rentabiliteit van de visserij in 
gevaar te brengen (economische 
belemmeringen), op de algemene mening 
dat visbestanden grotendeels gemengd 
zijn en dat het erg moeilijk is om 
ongewenste vangsten te vermijden en dat 
de aanlandingsverplichting onvoorziene 
gevolgen heeft voor de mariene 
voedselketen (ecologische 
belemmeringen), en op het gebrek aan 
stimulansen voor naleving door 
overheidsdiensten (institutionele 
belemmeringen);
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Or. es

Amendement 101
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde 
visserijen die blootstaan aan potentiële 
gevallen van verstikkingssoorten en 
vroegtijdige sluiting van de visserij; is 
ingenomen met de tot dusver genomen 
maatregelen – ruilen van quota en 
samenvoegen van quota voor 
bijvangstsoorten – en dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van doeltreffende 
plannen ter vermindering van bijvangsten 
met het oog op het herstel van kwetsbare 
bestanden;

4. merkt op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde 
visserijen die blootstaan aan potentiële 
gevallen van verstikkingssoorten en 
vroegtijdige sluiting van de visserij; is 
ingenomen met de tot dusver genomen 
maatregelen – ruilen van quota en 
samenvoegen van quota voor 
bijvangstsoorten – maar benadrukt dat 
deze voornamelijk tijdelijk van aard zijn 
en afhankelijk zijn van de resultaten van 
onderhandelingen tussen de lidstaten; 
dringt aan op de verdere ontwikkeling van 
doeltreffende plannen ter vermindering van 
bijvangsten met het oog op het herstel van 
kwetsbare bestanden;

Or. en

Amendement 102
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde 
visserijen die blootstaan aan potentiële 

4. merkt op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde 
visserijen die blootstaan aan potentiële 
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gevallen van verstikkingssoorten en 
vroegtijdige sluiting van de visserij; is 
ingenomen met de tot dusver genomen 
maatregelen – ruilen van quota en 
samenvoegen van quota voor 
bijvangstsoorten – en dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van doeltreffende 
plannen ter vermindering van bijvangsten 
met het oog op het herstel van kwetsbare 
bestanden;

gevallen van verstikkingssoorten en 
vroegtijdige sluiting van de visserij; is 
ingenomen met de tot dusver genomen 
maatregelen – ruilen van quota en 
samenvoegen van quota voor 
bijvangstsoorten – en dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van doeltreffende 
plannen ter vermindering van bijvangsten 
met het oog op het herstel van kwetsbare 
bestanden en rekening houdend met de 
sociaal-economische component;

Or. it

Amendement 103
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde 
visserijen die blootstaan aan potentiële 
gevallen van verstikkingssoorten en 
vroegtijdige sluiting van de visserij; is 
ingenomen met de tot dusver genomen 
maatregelen – ruilen van quota en 
samenvoegen van quota voor 
bijvangstsoorten – en dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van doeltreffende 
plannen ter vermindering van bijvangsten 
met het oog op het herstel van kwetsbare 
bestanden;

4. merkt met ongerustheid op dat de 
aanlandingsverplichting aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde 
visserijen die blootstaan aan potentiële 
gevallen van verstikkingssoorten en 
vroegtijdige sluiting van de visserij; neemt 
nota van de tot dusver genomen 
maatregelen – ruilen van quota en 
samenvoegen van quota voor 
bijvangstsoorten – en dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van doeltreffende 
plannen ter vermindering van bijvangsten 
met het oog op het herstel van kwetsbare 
bestanden;

Or. fr

Amendement 104
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt met bezorgdheid vast dat 
gemengde visserijen bovendien worden 
blootgesteld aan mogelijke gevallen van 
verstikkingssoorten en vroegtijdige 
sluiting van de visserijen als gevolg van de 
aanlandingsverplichting; betreurt dat de 
maatregelen die tot dusver zijn genomen – 
ruilen van quota en samenvoegen van 
quota voor bijvangstsoorten – 
onvoldoende zijn gebleken om het 
probleem aan te pakken; dringt er met 
name bij de Commissie en de Raad op aan 
om van de lijst van aan TAC onderworpen 
bestanden de soorten te schrappen 
waarbij bijvangsten betrokken zijn en 
waarvoor geen instandhoudingsrisico’s 
bestaan (bijvoorbeeld diepzeesoorten zoals 
zeebrasem of zwarte haarstaartvis);

Or. es

Amendement 105
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. maakt zich zorgen dat met derde 
landen gedeelde visbestanden mogelijk 
niet onderworpen zijn aan dezelfde 
bepalingen inzake teruggooi; benadrukt 
de noodzaak om een geleidelijke 
convergentie te realiseren met betrekking 
tot de hoofddoelstellingen van het 
visserijbeheer teneinde de hoogst 
mogelijke normen te waarborgen voor het 
bereiken van een goede milieutoestand 
van gedeelde bestanden, alsook 
duurzaamheid van de visserijactiviteiten 
en het behoud van een gelijk speelveld;
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Or. en

Amendement 106
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept de problemen die zich 
als gevolg van de aanlandingsverplichting 
voordoen met betrekking tot 
verstikkingssoorten in gemengde 
visserijen; benadrukt dat 
verstikkingssituaties zich zullen blijven 
voordoen en tot vangstbeperkingen en 
onderbenutting van de beschikbare quota 
leiden, met ernstige economische 
gevolgen voor de betreffende vloten;

Or. en

Amendement 107
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat de uitzonderingen 
waarin is voorzien in de verordening (hoge 
overlevingskansen en de minimis), kunnen 
worden gebruikt om de tenuitvoerlegging 
te faciliteren en potentiële 
verstikkingsgevallen tegen te gaan; 
herinnert eraan dat betrouwbare en 
nauwkeurige bewijzen en gegevens moeten 
worden verstrekt en beveelt aan de 
procedure voor het verlenen van 
vrijstellingen te stroomlijnen, met inbegrip 
van een betere gegevensverzameling;

5. benadrukt de mogelijkheden en de 
noodzaak van het gebruik van 
uitzonderingen waarin is voorzien in de 
verordening (hoge overlevingskansen en de 
minimis) om de tenuitvoerlegging te 
faciliteren en potentiële 
verstikkingsgevallen tegen te gaan; 
herinnert eraan dat betrouwbare en 
nauwkeurige bewijzen en gegevens moeten 
worden verstrekt en beveelt aan de 
procedure voor het verlenen van 
vrijstellingen te stroomlijnen, met inbegrip 
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van een betere verzameling van 
wetenschappelijke gegevens;

Or. en

Amendement 108
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Carmen 
Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat het WTECV heeft 
erkend dat de kwaliteit van de bijdragen 
ter ondersteuning van de vrijstellingen 
over het algemeen verbeterd is sinds de 
indiening van de eerste gezamenlijke 
aanbevelingen in 2014; erkent dat het 
verstrekken van gegevens en informatie 
ter ondersteuning van de vrijstellingen 
lastig kan zijn gezien de aard van de 
vereiste gegevens; stelt echter met 
bezorgdheid vast dat het WTECV heeft 
aangegeven dat in veel gevallen de 
aangeleverde informatie en gegevens niet 
soort- en/of visserijspecifiek zijn en dat 
dezelfde studies en veronderstellingen 
worden gebruikt voor het ondersteunen 
van meerdere vrijstellingen; benadrukt 
dat het ontbreken van soort- en 
visserijspecifieke gegevens en informatie 
het lastig maakt om de aannemelijke 
effecten van een voorgestelde vrijstelling 
te evalueren, of te beoordelen of de 
vrijstelling voldoet aan de eisen met 
betrekking tot de minimis of hoge 
overlevingskansen;

Or. en

Amendement 109
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt het feit dat artikel 15, 
ondanks de inspanningen van vissers om 
selectievere praktijken toe te passen en de 
nieuwe regels na te leven, niet de beoogde 
werking heeft als gevolg van 
administratieve problemen bij het 
ontwikkelen van proefprojecten inzake 
selectiviteit waarvoor speciale 
vergunningen nodig zijn, alsook van de 
lappendeken aan regels in de vele 
teruggooiplannen, de strijdigheid met de 
nationale regels en de complexe aard van 
het beheer van gemengde visserijen;

Or. en

Amendement 110
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is bezorgd dat de geleidelijke 
afname van sommige flexibiliteiten, zoals 
de “de minimis”-vrijstelling, het 
verstikkingseffect en de sluiting van de 
visserijen kan veroorzaken of verergeren; 
benadrukt dat er verder moet worden 
gewerkt aan doeltreffende plannen 
teneinde de bijvangst te verminderen in 
visserijen met een beperkte selectiviteit, 
zoals pelagische trawlvisserij;

Or. es

Amendement 111
Annie Schreijer-Pierik
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat met derde landen gedeelde 
visbestanden (voornamelijk met het 
Verenigd Koninkrijk) mogelijk niet zijn 
onderworpen aan dezelfde bepalingen 
inzake de aanlandingsverplichting; 
benadrukt dat het noodzakelijk is 
aansluiting te zoeken met de regelingen 
van derde landen inzake de belangrijkste 
doelstellingen en beginselen van het 
visserijbeheer teneinde een gelijk 
speelveld te behouden;

Or. en

Amendement 112
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. herhaalt dat het niet gelukt is 
alternatieve toepassingen te vinden voor 
aangelande vis die kleiner is dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e en voor ongewenste vangsten als gevolg 
van de buitensporig hoge kosten waar 
vissers mee te maken hebben bij het 
opslaan en vervoeren van dergelijke 
vangsten1 bis; verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om de 
wetgeving aan te passen zodat dergelijke 
vangsten voor liefdadigheidsdoeleinden 
kunnen worden gebruikt, zoals 
voorgesteld door verschillende lidstaten 
en de adviesraad voor de zuidwestelijke 
wateren;
_________________
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1 bis Market Outlets for Unwanted Catches, 
Eumofa, 2020.

Or. en

Amendement 113
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat de 
aanlandingsverplichting geen doel op zich 
is, maar een instrument om de visserij en 
het operationele gedrag te verbeteren, de 
ontwikkeling en het gebruik van selectiever 
vistuig te stimuleren, teneinde ongewenste 
vangsten tot een minimum te beperken, en 
de vangstdocumentatie te verbeteren met 
het oog op een beter begrip en een betere 
wetenschappelijke beoordeling van de 
visbestanden; erkent dat dit uiteindelijke 
doel weliswaar tijd en voldoende kennis 
vergt, maar dat er meer inspanningen nodig 
zijn om een gemeenschappelijk begrip 
ervan te bevorderen en de 
aanlandingsverplichting ten volle te 
benutten als middel om het te 
verwezenlijken;

6. herinnert eraan dat de 
aanlandingsverplichting geen doel op zich 
is, maar een instrument om de visserij en 
het operationele gedrag te verbeteren, de 
ontwikkeling en het gebruik van selectiever 
vistuig te stimuleren, teneinde ongewenste 
vangsten tot een minimum te beperken, en 
de vangstdocumentatie te verbeteren met 
het oog op een beter begrip en een betere 
wetenschappelijke beoordeling van de 
visbestanden; erkent dat dit uiteindelijke 
doel weliswaar tijd en voldoende kennis 
vergt, maar dat er meer inspanningen nodig 
zijn om een gemeenschappelijk begrip 
ervan te bevorderen en de 
aanlandingsverplichting ten volle te 
benutten als middel om het te 
verwezenlijken; verzoekt de Commissie 
haar steun te blijven verlenen aan 
plannen voor het verbeteren van de 
selectiviteit, onder meer door in 
voorkomend geval stimulansen in te zetten 
voor het gebruik van selectiever vistuig;

Or. en

Amendement 114
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat de 
aanlandingsverplichting geen doel op zich 
is, maar een instrument om de visserij en 
het operationele gedrag te verbeteren, de 
ontwikkeling en het gebruik van selectiever 
vistuig te stimuleren, teneinde ongewenste 
vangsten tot een minimum te beperken, en 
de vangstdocumentatie te verbeteren met 
het oog op een beter begrip en een betere 
wetenschappelijke beoordeling van de 
visbestanden; erkent dat dit uiteindelijke 
doel weliswaar tijd en voldoende kennis 
vergt, maar dat er meer inspanningen 
nodig zijn om een gemeenschappelijk 
begrip ervan te bevorderen en de 
aanlandingsverplichting ten volle te 
benutten als middel om het te 
verwezenlijken;

6. herinnert eraan dat de 
aanlandingsverplichting geen doel op zich 
is, maar een instrument om de visserij en 
het operationele gedrag te verbeteren, de 
ontwikkeling en het gebruik van selectiever 
vistuig te stimuleren, teneinde ongewenste 
vangsten tot een minimum te beperken, en 
de vangstdocumentatie te verbeteren met 
het oog op een beter begrip en een betere 
wetenschappelijke beoordeling van de 
visbestanden; erkent dat de huidige 
aanlandingsverplichting niet geschikt is 
voor het beoogde doel; verzoekt de 
Europese Commissie het gebruik van dit 
instrument te beëindigen;

Or. en

Amendement 115
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat de 
aanlandingsverplichting geen doel op zich 
is, maar een instrument om de visserij en 
het operationele gedrag te verbeteren, de 
ontwikkeling en het gebruik van selectiever 
vistuig te stimuleren, teneinde ongewenste 
vangsten tot een minimum te beperken, en 
de vangstdocumentatie te verbeteren met 
het oog op een beter begrip en een betere 
wetenschappelijke beoordeling van de 
visbestanden; erkent dat dit uiteindelijke 
doel weliswaar tijd en voldoende kennis 
vergt, maar dat er meer inspanningen 
nodig zijn om een gemeenschappelijk 
begrip ervan te bevorderen en de 

6. herinnert eraan dat de 
aanlandingsverplichting geen doel op zich 
is, maar een instrument om de visserij en 
het operationele gedrag te verbeteren, de 
ontwikkeling en het gebruik van selectiever 
vistuig te stimuleren, teneinde ongewenste 
vangsten tot een minimum te beperken, en 
de vangstdocumentatie te verbeteren met 
het oog op een beter begrip en een betere 
wetenschappelijke beoordeling van de 
visbestanden; erkent dat dit uiteindelijke 
doel tijd en voldoende kennis vergt; 
herinnert er dan ook aan dat is 
aangetoond dat deze 
aanlandingsverplichting niet naar 
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aanlandingsverplichting ten volle te 
benutten als middel om het te 
verwezenlijken;

tevredenheid beantwoordt aan de 
aangehaalde doelstellingen, ze wordt in 
feite nutteloos;

Or. fr

Amendement 116
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de specifieke 
kenmerken van de ultraperifere gebieden, 
met name waar het vaartuigen, 
verouderde vloten en havens met beperkte 
opslag- en verwerkingscapaciteit betreft, 
de aanlandingsverplichting mogelijk tot 
een inefficiënt instrument maken;

Or. en

Amendement 117
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat het teruggooiniveau 
sterk varieert per visserij en per zeebekken, 
waardoor de indruk ontstaat dat een 
uniforme aanpak misschien niet de 
optimale strategie is om vissers aan te 
moedigen selectiever te worden; verzoekt 
de Commissie de belangrijkste 
tekortkomingen te identificeren en voor elk 
zeebekken aangepaste en op maat gesneden 
oplossingen voor specifieke visserijtakken 
voor te stellen;

7. merkt op dat het teruggooiniveau 
sterk varieert per visserij en per zeebekken, 
waardoor de indruk ontstaat dat een 
uniforme aanpak misschien niet de 
optimale strategie is om vissers aan te 
moedigen selectiever te worden; verzoekt 
de Commissie de belangrijkste 
tekortkomingen te identificeren en voor elk 
zeebekken aangepaste en op maat gesneden 
oplossingen voor specifieke visserijtakken 
voor te stellen, en daarbij speciale 
aandacht te besteden aan de kleinschalige 
ambachtelijke visserij, met name in de 
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ultraperifere gebieden;

Or. en

Amendement 118
France Jamet, Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat het teruggooiniveau 
sterk varieert per visserij en per zeebekken, 
waardoor de indruk ontstaat dat een 
uniforme aanpak misschien niet de 
optimale strategie is om vissers aan te 
moedigen selectiever te worden; verzoekt 
de Commissie de belangrijkste 
tekortkomingen te identificeren en voor elk 
zeebekken aangepaste en op maat gesneden 
oplossingen voor specifieke visserijtakken 
voor te stellen;

7. merkt op dat het teruggooiniveau 
sterk varieert per visserij en per zeebekken, 
waardoor de indruk ontstaat dat een 
uniforme aanpak niet de optimale strategie 
is om vissers aan te moedigen selectiever te 
worden; acht het noodzakelijk de 
belangrijkste tekortkomingen te 
identificeren en voor elk zeebekken 
aangepaste en op maat gesneden 
oplossingen voor specifieke visserijtakken 
voor te stellen;

Or. fr

Amendement 119
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert eraan dat het bestaande 
rechtskader de rechtsgrond biedt voor de 
lidstaten om actief samen te werken om op 
flexibeler wijze visserijregels vast te stellen 
en wetenschappelijk bewezen mitigatie-
instrumenten in te zetten; verzoekt de 
lidstaten hun samenwerking te intensiveren 
door middel van een regionale aanpak, met 
inbegrip van de betrokkenheid van 
belanghebbenden en adviesraden, en 

8. herinnert eraan dat het bestaande 
rechtskader de rechtsgrond biedt voor de 
lidstaten om actief samen te werken om op 
flexibeler wijze visserijregels vast te stellen 
en wetenschappelijk bewezen mitigatie-
instrumenten in te zetten; verzoekt de 
lidstaten hun samenwerking te intensiveren 
door middel van een regionale aanpak, met 
inbegrip van de betrokkenheid van 
belanghebbenden en adviesraden, en 
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daartoe gebruik te maken van de subsidies 
die hun ter beschikking staan; herhaalt dat 
bij de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting moet worden 
gezorgd voor een gelijk speelveld;

daartoe volledig gebruik te maken van de 
subsidies die hun ter beschikking staan; 
herhaalt dat bij de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting moet worden 
gezorgd voor een gelijk speelveld;

Or. en

Amendement 120
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert eraan dat het bestaande 
rechtskader de rechtsgrond biedt voor de 
lidstaten om actief samen te werken om op 
flexibeler wijze visserijregels vast te stellen 
en wetenschappelijk bewezen mitigatie-
instrumenten in te zetten; verzoekt de 
lidstaten hun samenwerking te intensiveren 
door middel van een regionale aanpak, 
met inbegrip van de betrokkenheid van 
belanghebbenden en adviesraden, en 
daartoe gebruik te maken van de subsidies 
die hun ter beschikking staan; herhaalt dat 
bij de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting moet worden 
gezorgd voor een gelijk speelveld;

8. herinnert eraan dat het bestaande 
rechtskader de rechtsgrond biedt voor de 
lidstaten om actief samen te werken om op 
flexibeler wijze visserijregels vast te stellen 
en wetenschappelijk bewezen mitigatie-
instrumenten in te zetten; verzoekt de 
lidstaten hun samenwerking te intensiveren 
met inbegrip van de betrokkenheid van 
belanghebbenden en adviesraden, en 
daartoe gebruik te maken van de subsidies 
die hun ter beschikking staan; herhaalt dat 
bij de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting moet worden 
gezorgd voor een gelijk speelveld;

Or. fr

Amendement 121
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de resultaten van 
recente wetenschappelijke studies (bv. 

9. is ingenomen met de resultaten van 
recente wetenschappelijke studies (bv. 
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DiscardLess, MINOUW en LIFE iSEAS) 
over innoverende selectiviteit van het 
vistuig, vermijdingsstrategieën en 
wijzigingen aan vaartuigen om ongewenste 
vangsten aan boord aan te pakken;

DiscardLess, MINOUW en LIFE iSEAS) 
over innoverende selectiviteit van het 
vistuig, vermijdingsstrategieën en 
wijzigingen aan vaartuigen om ongewenste 
vangsten aan boord aan te pakken; meent 
dat het noodzakelijk is verder onderzoek 
te blijven uitvoeren met als doel de 
selectiviteit van het vistuig, de 
vermijdingsstrategieën en het verwerken 
van ongewenste vangsten te verbeteren; is 
verheugd over het voorgestelde 
programma “Missie Zeester 2030: Herstel 
onze oceaan en wateren”, en is van 
mening dat een missie gericht op gezonde 
oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren 
bevorderlijk zal zijn voor het ontwikkelen 
van oplossingen die dringend 
noodzakelijk en rechtstreeks van invloed 
zijn op de visserijsector en het duurzame 
gebruik en beheer van mariene 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 122
France Jamet, Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de resultaten van 
recente wetenschappelijke studies (bv. 
DiscardLess, MINOUW en LIFE iSEAS) 
over innoverende selectiviteit van het 
vistuig, vermijdingsstrategieën en 
wijzigingen aan vaartuigen om ongewenste 
vangsten aan boord aan te pakken;

9. neemt nota van de resultaten van 
recente wetenschappelijke studies over 
innoverende selectiviteit van het vistuig, 
vermijdingsstrategieën en wijzigingen aan 
vaartuigen om ongewenste vangsten aan 
boord aan te pakken;

Or. fr

Amendement 123
Francisco José Millán Mon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat efficiënte systemen 
voor visserijbeheer, met inbegrip van de 
mogelijkheid om alle elementen te 
gebruiken om de aanlandingsverplichting 
naar behoren ten uitvoer te leggen en de 
doelstellingen van het GVB te 
verwezenlijken, moeten worden 
ondersteund door nauwkeurige en 
betrouwbare vangstdocumentatie en 
wetenschappelijke gegevens; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten waar nodig 
meer inspanningen te leveren om de 
toepasselijke EU-wetgeving volledig ten 
uitvoer te leggen en verdere maatregelen te 
nemen om te zorgen voor volledige 
documentatie en gegevensverzameling;

10. benadrukt dat efficiënte systemen 
voor visserijbeheer, met inbegrip van de 
mogelijkheid om alle elementen te 
gebruiken om de aanlandingsverplichting 
naar behoren ten uitvoer te leggen en de 
doelstellingen van het GVB te 
verwezenlijken, moeten worden 
ondersteund door nauwkeurige en 
betrouwbare vangstdocumentatie en 
wetenschappelijke gegevens; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten waar nodig 
meer inspanningen te leveren om de 
toepasselijke EU-wetgeving volledig ten 
uitvoer te leggen en verdere maatregelen te 
nemen om te zorgen voor volledige 
documentatie en gegevensverzameling, 
evenredig met hun vangstcapaciteit in het 
geval van de kleinschalige kustvloot;

Or. es

Amendement 124
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat efficiënte systemen 
voor visserijbeheer, met inbegrip van de 
mogelijkheid om alle elementen te 
gebruiken om de aanlandingsverplichting 
naar behoren ten uitvoer te leggen en de 
doelstellingen van het GVB te 
verwezenlijken, moeten worden 
ondersteund door nauwkeurige en 
betrouwbare vangstdocumentatie en 
wetenschappelijke gegevens; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten waar nodig 
meer inspanningen te leveren om de 
toepasselijke EU-wetgeving volledig ten 

10. benadrukt dat efficiënte systemen 
voor visserijbeheer, met inbegrip van de 
mogelijkheid om alle elementen te 
gebruiken om de aanlandingsverplichting 
naar behoren ten uitvoer te leggen en de 
doelstellingen van het GVB te 
verwezenlijken, moeten worden 
ondersteund door vangstdocumentatie en 
wetenschappelijke gegevens; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten waar nodig 
meer inspanningen te leveren om de 
toepasselijke EU-wetgeving volledig ten 
uitvoer te leggen en verdere maatregelen te 
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uitvoer te leggen en verdere maatregelen te 
nemen om te zorgen voor volledige 
documentatie en gegevensverzameling;

nemen om te zorgen voor volledige 
documentatie en gegevensverzameling;

Or. fr

Amendement 125
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. maakt zich ernstig zorgen dat met 
derde landen gedeelde visbestanden 
mogelijk niet onderworpen zijn aan 
dezelfde bepalingen inzake de 
aanlandingsverplichting; is van mening 
dat op het gebied van visserijbeheer 
afstemming met derde landen, met name 
het Verenigd Koninkrijk, van essentieel 
belang is voor het behouden van een 
gelijk speelveld;

Or. en

Amendement 126
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen 
hiervan voor de duurzaamheid; dringt erop 
aan dat beter gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen en dat de samenwerking tussen 
de visserijsector en de autoriteiten van de 

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting; benadrukt 
dat de verplichting tot een groot aantal 
gedelegeerde handelingen heeft geleid in 
de vorm van teruggooiplannen waarvan 
de bepalingen zowel de uitvoering als de 
handhaving van de 
aanlandingsverplichting bemoeilijken, 
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lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren;

alsook de EFCA-evaluatie met betrekking 
tot de naleving; onderstreept dat de 
toenemende complexiteit van de 
aanlandingsverplichting het lastiger 
maakt de doelstelling inzake de 
bescherming en verbetering van de 
duurzaamheid van de visserij te 
verwezenlijken; dringt erop aan dat beter 
gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
technologieën en digitale oplossingen en 
dat de samenwerking tussen de 
visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
monitoring, de controle en het toezicht 
snel te verbeteren;

Or. en

Amendement 127
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen 
hiervan voor de duurzaamheid; dringt 
erop aan dat beter gebruik wordt gemaakt 
van nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen en dat de samenwerking tussen 
de visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren;

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting; dringt erop 
aan dat beter gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen en dat de samenwerking tussen 
de visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren; dringt er bij de 
Europese Commissie en de nationale 
autoriteiten voor visserijcontrole op aan 
om vrijwillige en stimulansgebonden 
systemen te verkiezen boven verplichte 
systemen wanneer het gebruik van nieuwe 
technologieën om de 
aanlandingsverplichting te controleren 
mogelijk inbreuk maakt op de privacy van 
de bemanning of het zakengeheim van de 
exploitanten;

Or. es
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Amendement 128
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen 
hiervan voor de duurzaamheid; dringt 
erop aan dat beter gebruik wordt gemaakt 
van nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen en dat de samenwerking tussen 
de visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren;

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting, met name 
als gevolg van de lappendeken aan 
wettelijke voorschriften, vrijstellingen en 
afwijkingen die door de jaren heen zijn 
vastgesteld om de onbedoelde gevolgen 
van de aanlandingsverplichting te regelen 
en die de handhaving ervan in de praktijk 
uiterst lastig maken; dringt erop aan dat 
beter gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
technologieën en digitale oplossingen en 
dat de samenwerking tussen de 
visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren;

Or. en

Amendement 129
France Jamet, Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen 
hiervan voor de duurzaamheid; dringt 
erop aan dat beter gebruik wordt gemaakt 
van nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen en dat de samenwerking 
tussen de visserijsector en de autoriteiten 
van de lidstaten wordt geïntensiveerd om 

11. wijst op het gebrek aan behoorlijke 
controle op en naleving van de 
aanlandingsverplichting; vraagt een betere 
samenwerking tussen de visserijsector en 
de autoriteiten van de lidstaten om de 
controle snel te verbeteren;
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de controle snel te verbeteren;

Or. fr

Amendement 130
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen hiervan 
voor de duurzaamheid; dringt erop aan dat 
beter gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
technologieën en digitale oplossingen en 
dat de samenwerking tussen de 
visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren;

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen hiervan 
voor de duurzaamheid, met name als 
gevolg van wetgeving die lastig toe te 
passen is op de vastgestelde 
uitzonderingen en afwijkingen; dringt 
erop aan dat beter gebruik wordt gemaakt 
van nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen die worden ontwikkeld in 
samenwerking met de visserijsector en de 
autoriteiten van de lidstaten om de 
monitoring, de controle en het toezicht te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 131
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen 
hiervan voor de duurzaamheid; dringt 
erop aan dat beter gebruik wordt gemaakt 
van nieuwe technologieën en digitale 

11. wijst erop dat de 
aanlandingsverplichting vanaf het begin 
een onhaalbare en onhandhaafbare regel 
is geweest; dringt erop aan dat beter 
gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
technologieën en digitale oplossingen en 
dat de samenwerking tussen de 
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oplossingen en dat de samenwerking tussen 
de visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren;

visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren; spreekt in dit 
verband uit dat het onwenselijk is om 
onwerkbare regels af te willen dwingen 
via algeheel verplicht cameratoezicht aan 
boord;

Or. nl

Amendement 132
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting en 
onderstreept de negatieve gevolgen 
hiervan voor de duurzaamheid; dringt 
erop aan dat beter gebruik wordt gemaakt 
van nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen en dat de samenwerking tussen 
de visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten wordt geïntensiveerd om de 
controle snel te verbeteren;

11. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan behoorlijke controle op en naleving 
van de aanlandingsverplichting; dringt erop 
aan dat beter gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe technologieën en digitale 
oplossingen die worden ontwikkeld in 
samenwerking met de visserijsector en de 
autoriteiten van de lidstaten en dat de 
samenwerking tussen de visserijsector en 
de autoriteiten van de lidstaten wordt 
geïntensiveerd om de controle te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 133
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de lijst met 
bestanden waarop de 
aanlandingsverplichting van toepassing is 
moet worden herzien en beperkt, 
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bijvoorbeeld door soorten met een hoge 
overlevingskans, niet-commerciële 
soorten of nul-TAC-soorten uit het TAC-
systeem te schrappen teneinde het 
probleem van de verstikkingssoorten te 
verlichten, en deze soorten via andere 
visserijbeheersinstrumenten te beheren;

Or. en

Amendement 134
François-Xavier Bellamy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. stelt voor globaal te reflecteren 
over een vereenvoudiging van artikel 15 
van het GVB om het aan te passen aan de 
concrete realiteit van het werk van de 
vissers, zodat het gemakkelijker uit te 
voeren, te begrijpen en vast te stellen is 
door alle betrokkenen, en ook beter 
afgestemd is op andere geldende 
regelgevingen;

Or. fr

Amendement 135
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt het feit dat in 2019 minder 
lidstaten specifieke studies en 
proefprojecten hebben uitgevoerd in het 
kader van het testen van selectief vistuig 
of van de vermijdingsstrategieën;
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Or. en

Amendement 136
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit weliswaar een hoge prioriteit 
moet zijn, maar dat voor de uitvoering van 
de aanlandingsverplichting een 
sectoroverschrijdende aanpak nodig is en 
duidelijke stimulansen moeten worden 
ontwikkeld om beste praktijken op het 
gebied van mitigatie aan te moedigen; 
beveelt de volgende begeleidende 
maatregelen en beheersinstrumenten aan:

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit de hoogste prioriteit moet zijn; 
beveelt de volgende begeleidende 
maatregelen en beheersinstrumenten aan:

Or. nl

Amendement 137
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit weliswaar een hoge prioriteit 
moet zijn, maar dat voor de uitvoering van 
de aanlandingsverplichting een 
sectoroverschrijdende aanpak nodig is en 
duidelijke stimulansen moeten worden 
ontwikkeld om beste praktijken op het 
gebied van mitigatie aan te moedigen; 
beveelt de volgende begeleidende 
maatregelen en beheersinstrumenten aan:

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit weliswaar een prioriteit moet 
blijven, maar dat voor de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting een 
sectoroverschrijdende aanpak nodig is en 
duidelijke stimulansen moeten worden 
ontwikkeld om beste praktijken op het 
gebied van mitigatie aan te moedigen; 
beveelt de volgende begeleidende 
maatregelen en beheersinstrumenten aan:

Or. en



PE663.017v01-00 74/89 AM\1221076NL.docx

NL

Amendement 138
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit weliswaar een hoge prioriteit 
moet zijn, maar dat voor de uitvoering van 
de aanlandingsverplichting een 
sectoroverschrijdende aanpak nodig is en 
duidelijke stimulansen moeten worden 
ontwikkeld om beste praktijken op het 
gebied van mitigatie aan te moedigen; 
beveelt de volgende begeleidende 
maatregelen en beheersinstrumenten aan:

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit weliswaar een hoge prioriteit 
moet zijn, maar dat artikel 15 van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid niet 
geschikt is voor het beoogde doel; spoort 
de Europese Commissie aan artikel 15 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
te herzien; beveelt de volgende 
begeleidende maatregelen en 
beheersinstrumenten aan:

Or. en

Amendement 139
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit weliswaar een hoge prioriteit 
moet zijn, maar dat voor de uitvoering van 
de aanlandingsverplichting een 
sectoroverschrijdende aanpak nodig is en 
duidelijke stimulansen moeten worden 
ontwikkeld om beste praktijken op het 
gebied van mitigatie aan te moedigen; 
beveelt de volgende begeleidende 
maatregelen en beheersinstrumenten aan:

12. benadrukt dat het verbeteren van de 
selectiviteit weliswaar een prioriteit moet 
zijn, maar dat voor de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting een 
sectoroverschrijdende aanpak nodig is en 
duidelijke stimulansen moeten worden 
ontwikkeld om beste praktijken op het 
gebied van mitigatie aan te moedigen; 
beveelt de volgende begeleidende 
maatregelen en beheersinstrumenten aan:

Or. it

Amendement 140
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik en 
optimalisering van aanpassingen door 
middel van quotaruil met andere lidstaten 
en aangrenzende derde landen waar de 
EU bestanden mee deelt, het treffen van 
maatregelen ten behoeve van permanente 
in plaats van jaarlijkse 
herzieningsmechanismen na het 
vaststellen van de TAC’s en quota, en 
toewijzing van een geraamd 
teruggooiaandeel van quota voor vissers 
die kiezen voor selectiever vistuig;

Or. en

Amendement 141
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: optimalisering van quotaruil 
met andere lidstaten en aangrenzende 
derde landen waar de EU bestanden mee 
deelt;

Or. en

Amendement 142
Francisco José Millán Mon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil op 
een vlotte, flexibele en doeltreffende wijze 
(om onderbenutting van quota in de Unie 
te voorkomen) en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

Or. es

Amendement 143
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: optimalisering van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

Or. en

Amendement 144
Søren Gade, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a
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Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig, 
onverminderd het beginsel van relatieve 
stabiliteit;

Or. en

Amendement 145
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers, met name in de kleine visserij, die 
kiezen voor selectiever vistuig;

Or. it

Amendement 146
François-Xavier Bellamy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 

a. invoering van op collectief beheer 
van quota gebaseerde instrumenten binnen 
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overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

de lidstaten: een systeem dat een zekere 
mate van collectief beheer van quota 
mogelijk maakt, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten;

Or. fr

Amendement 147
France Jamet, Rosanna Conte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a. gebruik van op quota gebaseerde 
instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte 
vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil 
met andere lidstaten en toewijzing van een 
geraamd teruggooiaandeel van quota voor 
vissers die kiezen voor selectiever vistuig;

a. een beter gebruik van op quota 
gebaseerde instrumenten: verdeling van 
quota in overeenstemming met de 
verwachte vangstsamenstelling, verder 
gebruik van aanpassingen door middel van 
quotaruil met andere lidstaten en 
toewijzing van een geraamd 
teruggooiaandeel van quota voor vissers 
die kiezen voor selectiever vistuig;

Or. fr

Amendement 148
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b. toepassing van een aanpak ter 
voorkoming van teruggooi op basis van 
mariene ruimtelijke ordening, door vissers 
naar gebieden te leiden waar ondermaatse 
vis waarschijnlijk minder voorkomt;

b. bestudering van de haalbaarheid 
van de toepassing van een aanpak ter 
voorkoming van teruggooi op basis van 
mariene ruimtelijke ordening, door vissers 
naar gebieden te leiden waar ondermaatse 
vis waarschijnlijk minder voorkomt, 
waarbij wordt gewaarborgd dat dergelijke 
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maatregelen niet leiden tot het niet 
gebruiken van andere soorten met 
minimumafmetingen;

Or. en

Amendement 149
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b. toepassing van een aanpak ter 
voorkoming van teruggooi op basis van 
mariene ruimtelijke ordening, door vissers 
naar gebieden te leiden waar ondermaatse 
vis waarschijnlijk minder voorkomt;

b. toepassing van een gebiedsspecifiek 
beheer ter voorkoming van teruggooi door 
vissers naar gebieden te leiden waar 
ondermaatse vis waarschijnlijk minder 
voorkomt;

Or. en

Amendement 150
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b. toepassing van een aanpak ter 
voorkoming van teruggooi op basis van 
mariene ruimtelijke ordening, door vissers 
naar gebieden te leiden waar ondermaatse 
vis waarschijnlijk minder voorkomt;

b. toepassing van een gebiedsspecifiek 
beheer ter voorkoming van teruggooi door 
vissers naar gebieden te leiden waar 
ondermaatse vis waarschijnlijk minder 
voorkomt;

Or. en

Amendement 151
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter e
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Ontwerpresolutie Amendement

e. verlenen van exclusieve toegang 
tot visserijlocaties of -perioden om de 
selectiviteit te bevorderen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 152
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e. verlenen van exclusieve toegang 
tot visserijlocaties of -perioden om de 
selectiviteit te bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e. verlenen van exclusieve toegang 
tot visserijlocaties of -perioden om de 
selectiviteit te bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 154
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter e
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Ontwerpresolutie Amendement

e. verlenen van exclusieve toegang tot 
visserijlocaties of -perioden om de 
selectiviteit te bevorderen;

e. bestudering van de haalbaarheid 
van het verlenen van exclusieve toegang 
tot visserijlocaties of -perioden om de 
selectiviteit te bevorderen;

Or. en

Amendement 155
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie;

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie, op 
voorwaarde dat dit vanuit economisch en 
operationeel oogpunt haalbaar is voor de 
vissers;

Or. en

Amendement 156
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie;

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie of om 
deze te voorzien voor liefdadige 
doeleinden teneinde voedselverspilling 
tegen te gaan;

Or. it
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Amendement 157
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie;

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie, op 
voorwaarde dat dit vanuit economisch en 
operationeel oogpunt haalbaar is voor de 
vissers;

Or. en

Amendement 158
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie;

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie, op 
voorwaarde dat dit vanuit financieel en 
operationeel oogpunt haalbaar is voor de 
vissers;

Or. en

Amendement 159
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
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dan voor menselijke consumptie; dan voor menselijke consumptie, op 
voorwaarde van operationele en 
economische levensvatbaarheid voor de 
vissers;

Or. en

Amendement 160
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie;

f. vaststelling van strategieën om 
ongewenste vangsten anders te gebruiken 
dan voor menselijke consumptie, zonder 
een markt voor die vangsten te creëren;

Or. en

Amendement 161
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

g. ontwikkeling van een plan voor 
ongewenste vangsten en/of regionale 
bijvangstplannen, waarbij de lidstaten en 
de visserijsector worden betrokken en dat 
wordt ondersteund door het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij;

g. ontwikkeling van een 
teruggooiatlas als register voor 
ongewenste vangsten in de verschillende 
visserijen en gebieden met het oog op de 
betere ontwikkeling van regionale 
bijvangstplannen, waarbij de lidstaten en 
de visserijsector worden betrokken en die 
wordt ondersteund door het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij;

Or. en
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Amendement 162
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

g. ontwikkeling van een plan voor 
ongewenste vangsten en/of regionale 
bijvangstplannen, waarbij de lidstaten en 
de visserijsector worden betrokken en dat 
wordt ondersteund door het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij;

g. ontwikkeling van plannen voor 
ongewenste vangsten in de verschillende 
visserijen en gebieden met het oog op de 
betere ontwikkeling van regionale 
bijvangstplannen, waarbij de lidstaten en 
de visserijsector worden betrokken en die 
worden ondersteund door het Europees 
Fonds voor maritieme zaken, visserij en 
aquacultuur;

Or. en

Amendement 163
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter h

Ontwerpresolutie Amendement

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten;

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten in samenwerking met de 
visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 164
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter h
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Ontwerpresolutie Amendement

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten;

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten in samenwerking met de 
visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 165
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter h

Ontwerpresolutie Amendement

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten;

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten in samenwerking met de 
visserijsector en de autoriteiten van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 166
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter h

Ontwerpresolutie Amendement

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten;

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten, in nauwe samenwerking met de 
lidstaten en de visserijsector;

Or. en
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Amendement 167
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter h

Ontwerpresolutie Amendement

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten;

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige intelligentie 
om de selectiviteit en de controle te 
vergroten en de identificatie van soorten te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 168
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter h

Ontwerpresolutie Amendement

h. gebruik en ontwikkeling van 
instrumenten voor kunstmatige 
intelligentie om de selectiviteit en de 
controle te vergroten;

h. gebruik en ontwikkeling van 
innoverende instrumenten, met uitsluiting 
van camerasystemen, om de selectiviteit 
en de controle te vergroten;

Or. fr

Amendement 169
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Europese Commissie op 
de aanlandingsverplichting niet langer als 
instrument te gebruiken indien 
bovengenoemde aanbevelingen niet 
kunnen worden opgevolgd;
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Or. en

Amendement 170
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter h bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

h bis. de geleidelijke invoering van de 
vereiste dat hetzelfde teruggooibeleid 
moeten worden gehanteerd voor uit derde 
landen ingevoerde visserijproducten 
teneinde het comparatief nadeel en de 
oneerlijke concurrentie voor de Europese 
vloot weg te nemen en tegelijkertijd te 
streven naar betere bescherming van de 
mondiale visbestanden;

Or. en

Amendement 171
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt dat de bestaande 
mechanismen voor toewijzing en 
verdeling van quota grotendeels 
ontoereikend en ondoeltreffend zijn 
gebleken om het probleem van 
verstikkingssoorten aan te pakken; merkt 
op dat mogelijke situaties van verstikking 
in verschillende gevallen uiteindelijk te 
wijten zijn aan een slechte en ongelijke 
verdeling van de vangstmogelijkheden 
onder de lidstaten; dringt er bij de 
Commissie, de Raad en de lidstaten op 
aan om veranderingen in het beginsel van 
relatieve stabiliteit te bestuderen en te 
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overwegen om het aan te passen aan de 
uitdagingen die worden veroorzaakt door 
de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting en door de 
veranderingen als gevolg van de 
klimaatverandering op de zeeën en 
oceanen;

Or. es

Amendement 172
Søren Gade, Pierre Karleskind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie om in het 
kader van het evaluatieverslag over de 
uitvoering van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, dat in 2022 zal worden 
gepubliceerd, met name onderstaande 
aspecten te beoordelen en te monitoren:
– de trajecten richting een betere 
afstemming en vereenvoudiging van 
artikel 15 van het GVB om de uitvoering 
ervan te vergemakkelijken en de 
belanghebbenden meer inzicht te 
verschaffen, en met name om de lidstaten 
beter gebruik te kunnen laten maken van 
de uit hoofde van het rechtskader 
beschikbare instrumenten teneinde de 
selectiviteit te verbeteren;
– de visserijen waar blijkens 
wetenschappelijke gegevens een grotere 
selectiviteit momenteel moeilijk te 
verwezenlijken is;
– de recente vaststelling van quota voor 
bijvangsten als doeltreffend en toepasbaar 
instrument voor het tegengaan van 
verstikkingssituaties;

Or. en
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Amendement 173
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat met derde landen gedeelde 
visbestanden (voornamelijk met het VK) 
mogelijk niet onderworpen zijn aan 
dezelfde bepalingen inzake teruggooi; 
benadrukt dat het noodzakelijk is 
aansluiting te zoeken met de regelingen 
van derde landen inzake de belangrijkste 
doelstellingen en beginselen van het 
visserijbeheer teneinde een gelijk 
speelveld te behouden;

Or. en

Amendement 174
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

13. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, het Comité van de Regio’s, 
het Economisch en Sociaal Comité en de 
regeringen van de lidstaten van de Unie.

Or. es


