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Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijk deel van de 

Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2009 over het voorstel 

voor een verordening van de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor 

blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee 

COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS)) 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0093), 

– gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 

geraadpleegd (C6-0081/2009), 

– gelet op de artikelen 51 en 134 van zijn Reglement, 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 

dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 



Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (3 bis) Het herstelplan van de ICCAT 

spoort de verdragsluitende partijen aan 

om hun vangst van blauwvintonijn in het 

oostelijk deel van de Atlantische Oceaan 

en de Middellandse Zee in 2009 vrijwillig 

te verminderen als een manier om het 

herstel van de bestanden te ondersteunen; 

een aantal verdragsluitende partijen zijn 

daartoe overgegaan, 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) "gezamenlijke visactie": elke activiteit 

van twee of meer visserijvaartuigen die de 

vlag van verschillende CPC's of van 

verschillende lidstaten voeren, waarbij de 

vangst van één visserijvaartuig volgens een 

verdeelsleutel aan een of meer andere 

visserijvaartuigen wordt toegewezen; 

(g) "gezamenlijke visactie": elke activiteit 

van twee of meer visserijvaartuigen die de 

vlag van verschillende CPC's of van 

verschillende lidstaten voeren, of van 

vaartuigen die onder dezelfde vlag varen, 

waarbij de vangst van één visserijvaartuig 

volgens een verdeelsleutel aan een of meer 

andere visserijvaartuigen wordt 

toegewezen; 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De vlaggenlidstaat mag het vaartuig 

verzoeken zich onmiddellijk naar een door 

hem aangewezen haven te begeven 

wanneer het individuele quotum als 

opgebruikt wordt beschouwd. 

De vlaggenlidstaat heft de 

vangstvergunning voor tonijn op en mag 

het vaartuig verzoeken zich onmiddellijk 

naar een door hem aangewezen haven te 

begeven wanneer het individuele quotum 

als opgebruikt wordt beschouwd. 

Amendement  6 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 7 van 

Verordening (EEG) nr. 2847/93 stelt de 

kapitein van een in artikel 14 van de 

onderhavige verordening bedoeld 

communautair vissersvaartuig of diens 

vertegenwoordiger de bevoegde autoriteit 

van de lidstaat (en van de vlaggenlidstaat) 

of van de CPC waarvan zij de haven of 

aanlandingsvoorzieningen wensen te 

gebruiken, ten minste vier uur vóór de 

vermoedelijke aankomst in de haven in 

kennis van: 

1. In afwijking van artikel 7 van 

Verordening (EEG) nr. 2847/93 stelt de 

kapitein van een in artikel 14 van de 

onderhavige verordening bedoeld 

communautair vissersvaartuig of diens 

vertegenwoordiger de bevoegde autoriteit 

van de lidstaat (en van de vlaggenlidstaat) 

of van de CPC waarvan zij de haven of 

aanlandingsvoorzieningen wensen te 

gebruiken, ten minste vier uur vóór de 

vermoedelijke aankomst in de haven of, als 

de afstand tot de haven geringer is, op het 

einde van de vangstactiviteiten en 

alvorens de terugvaart aan te vatten, in 

kennis van: 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het verwachte tijdstip van aankomst; (a) datum, de haven en het verwachte 

tijdstip van aankomst; 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de aanwezigheid van waarnemers op 

ten minste 20% van zijn actieve met de 

ringzegen vissende visserijvaartuigen van 

meer dan 24 m; 

(a) de aanwezigheid van waarnemers op 

100% van zijn actieve met de ringzegen 

vissende visserijvaartuigen van meer dan 

24 m; 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



(b) de aanwezigheid van een waarnemer 

tijdens de visserijactiviteit in het geval van 

gezamenlijke visacties, 

(b) de aanwezigheid van een waarnemer op 

elk vissersvaartuig tijdens de 

visserijactiviteit in het geval van 

gezamenlijke visacties, 

 


