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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 11
Overweging 1

(1) Blijkens recent wetenschappelijk advies 
van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) is het 
kabeljauwbestand in de ICES-deelsectoren 
25 tot en met 32 van de Oostzee afgenomen 
tot niveaus waarop het lijdt onder een 
verminderde voortplantingscapaciteit, en 
wordt dit bestand op niet-duurzame wijze 
bevist.

(1) Blijkens recent wetenschappelijk advies 
van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) is het 
kabeljauwbestand in de ICES-deelsectoren 
25 tot en met 32 van de Oostzee afgenomen 
tot niveaus buiten biologisch veilige 
grenzen, waarop het lijdt onder een 
verminderde voortplantingscapaciteit, en 
wordt dit bestand op niet-duurzame wijze 
bevist.

Or. en

Motivering

De basisverordeningen van het gemeenschappelijk visserijbeleid nr. 2371/2002/EG definieert 
biologisch veilige grenzen; beide kabeljauwbestanden in de Oostzee bevinden zich buiten die 
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grens.

Amendement ingediend door Anders Wijkman en Frieda Brepoels

Amendement 12
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Een ineenstorting van de 
kabeljauwbestanden, die een belangrijke 
stabiliserende factor zijn in het ecosysteem 
van de Oostzee, zou desastreus zijn in
verschillende opzichten, met name vanwege 
enerzijds het verdwijnen van een voedzame 
vissoort, met alle negatieve gevolgen voor 
het visserijbedrijf vandien, en anderzijds de 
belangrijke functie van de kabeljauw voor 
het ecosysteem, doordat de kabeljauw 
algengroei kan verminderen. Een tijdelijke 
opschorting van de kabeljauwvisserij 
gedurende ongeveer vier jaar stemt overeen
met het wetenschappelijk advies dat 
voortzetting van de voorzorgsaanpak 
voorstelt, en schept de mogelijkheid voor 
invoering van een permanent duurzame 
visserij op een veel grotere schaal dan nu 
het geval is.

Or. en

Motivering

Kabeljauw is belangrijk voor het ecosysteem van de Oostzee als geheel: zo vermindert 
bijvoorbeeld kabeljauw de problemen van algengroei. Eenvoudig gesteld: te weinig 
kabeljauw leidt tot te veel sprot, hetgeen weer leidt tot zeer weinig dierlijk plankton en 
daardoor teveel plantaardig plankton en teveel fosfor.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 13
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Een krachtig en duurzaam 
meerjarenplan voor het beheer van de 
kabeljauwvisserij, gebaseerd op het 
voorzorgsbeginsel, schept de mogelijkheid 
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voor invoering van een permanent 
duurzame visserij op een veel grotere 
schaal dan nu het geval is.

Or. en

Motivering

Kabeljauw is belangrijk voor het ecosysteem van de Oostzee als geheel. Op de middellange 
termijn is het gunstig zowel voor de visserijsector als voor het ecosysteem om dit systeem zich 
te laten herstellen en krachtige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. 
Als er niet onmiddellijk maatregelen worden genomen dreigen dezelfde problemen als in New 
Foundland.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 14
Overweging 3

(3) Maatregelen moeten worden genomen 
om te komen tot een meerjarenplan voor 
het beheer van de visserij op de 
kabeljauwbestanden in de Oostzee.

(3) De Internationale Visserijcommissie 
voor de Oostzee (IBSFC) heeft in 2003 een 
meerjarenbeheersplan voor de 
kabeljauwbestanden in de Oostzee 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman en Frieda Brepoels

Amendement 15
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) De verdeling van de Oostzee in een 
westelijke (ICES-deelsectoren 22, 23 en 24) 
en een oostelijk bestand (ICES-
deelsectoren 25 tot en met 32) wordt 
bepaald door het feit dat het om 
afzonderlijke ecosystemen gaat met totaal 
verschillende eigenschappen.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk de verdeling van de Oostzee in twee afzonderlijke sectoren te handhaven 
aangezien het om twee ecosystemen gaat met totaal verschillende eigenschappen. Daarom 
moeten er quota's worden vastgesteld voor elk van de twee bestanden. Als deze bestanden niet 
gescheiden worden gehouden bestaat het risico dat er hoofdzakelijk op een van de bestanden 
worden gevist en dat dat deel van de Oostzee totaal leeggevist wordt. Het grotere oostelijke 
deel is uniek en de kabeljauwbestanden in dat deel zijn aangepast aan de Oostzee.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 16
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) De bepalingen van het IBSFC-plan 
van 2004 inzake de vaststelling van totaal 
toegestane vangsten (TAC’s) zijn niet 
gevolgd in de besluiten van de Raad.

Or. en

Motivering

De Raad heeft steevast TAC's vastgesteld die te hoog lagen.

Amendement ingediend door Anders Wijkman en Frieda Brepoels

Amendement 17
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) De ernstigste bedreiging voor een 
duurzaam beheer van de Oostzee wordt 
gevormd door de buitensporig ruime 
visquota's die in het verleden zijn 
toegekend en door de illegale visserij, die te 
wijten is aan het gebrek aan controle op de 
visserijactiviteiten en de tegenzin om 
overtredingen van de geldende 
verordeningen te vervolgen.

Or. en

Motivering

De illegale visserij is een ernstig probleem, maar de ruimhartige quota's ook. Voor het 
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oostelijk beheersgebied (ICES-deelsectoren 25 tot en met 32) lijkt een tijdelijk verbod van de 
visserij de enige zekere optie om de bestanden de kans te geven zich te herstellen. In 2005 
bedroegen de vangsten in het westelijk deel 25.000 ton en in het oostelijk deel 40.000 ton. 
Volgens wetenschappelijk onderzoek zou dit echter nul geweest moeten zijn in het oostelijk 
deel. De verhouding tussen legale en illegale visserij wijst uit dat de illegale visserij ongeveer 
40% van de totale visserij uitmaakt.

Amendement ingediend door Andres Tarand

Amendement 18
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Hoewel de klimaatsverandering en 
de vervuiling belangrijke veranderingen in 
het ecosysteem van de Oostzee hebben 
veroorzaakt, wordt de ernstigste bedreiging 
van de kabeljauwbestanden in de Oostzee 
gevormd door de illegale visserij, die weer 
te wijten is aan het gebrek aan controle op 
de visserijactiviteiten en de tegenzin om 
overtredingen van de geldende 
verordeningen te vervolgen.

Or. en

Motivering

De indirecte gevolgen van menselijk handelen via de vervuiling is meer bekend als 
eutrofiëring (via algengroei) van de Oostzee. In de afgelopen twintig jaar is er een statistisch 
significante verandering opgetreden in de instroom van vers water vanuit de Deense 
zeestraten. Hiervoor is geen uitputtende wetenschappelijke verklaring, maar de aanwezigheid 
van kabeljauwbestanden in de meest noordelijke delen van de Oostzee is gecorreleerd aan de 
instroom van vers water.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 19
Overweging -5 (nieuw)

(-5) Volgens artikel 5, lid 1 van verordening 
(EG) nr. 2371/2002 moet de Raad bij 
voorrang herstelplannen vaststellen voor de 
bevissing van bestanden die zich buiten 
biologisch veilige grenzen bevinden.

Or. en
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Motivering

Het plan voor het beheer van het visserijbestand in deelsectoren 25 tot en met 32 moet een 
herstelplan zijn dat voldoet aan alle vereisten van Verordening 2371/2002.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 20
Overweging 5

(5) Verordening (EG) nr. 2371/2002 vergt 
onder meer dat de Gemeenschap, om dat 
doel te bereiken, de voorzorgsaanpak 
toepast bij het nemen van maatregelen om 
de betrokken kabeljauwbestanden te 
beschermen en in stand te houden, om voor 
een duurzame exploitatie van die bestanden 
te zorgen en om het effect van de visserij op 
de mariene ecosystemen zo gering mogelijk 
te houden. De Gemeenschap dient te 
streven naar een geleidelijke 
tenuitvoerlegging van een op het 
ecosysteem gebaseerde aanpak van het 
visserijbeheer en bij te dragen tot 
doelmatige visserijactiviteiten binnen een 
economisch levensvatbare en 
concurrerende visserijsector, daarbij 
zorgend voor een redelijke levensstandaard 
voor degenen die van de kabeljauwvisserij 
op de Oostzee afhankelijk zijn, en rekening 
houdend met de belangen van de 
consumenten.

(5) Artikel 5, lid 3 van Verordening (EG) nr. 
2371/2002 vergt onder meer dat de 
herstelplannen (i) worden opgesteld op 
basis van de voorzorgsaanpak van het 
visserijbeheer, (ii) waarborgen dat de 
bestanden duurzaam worden geëxploiteerd 
en dat de gevolgen van de 
visserijactiviteiten voor mariene 
ecosystemen op duurzame niveaus worden 
gehouden, en (iii) meerdere jaren 
omspannen en het verwachte tijdsbestek 
vermelden waarbinnen de vastgestelde 
streefniveaus worden bereikt.

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 21
Overweging 9

(9) Om stabiliteit bij de 
vangstmogelijkheden te waarborgen dient 
de verandering van de TAC’s ten opzichte 
van het voorgaande jaar te worden beperkt.

(9) Om te voorkomen dat de visserij inzakt
en om een snel herstel te bevorderen tot 
niveaus die een ruimere TAC toestaan, is 
het belangrijk dat de vaststelling van de 
TAC's overeenstemt met het advies van de 
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ICES.

Or. en

Motivering

De EU beweert dat zij wetenschappelijk advies volgt maar het wetenschappelijk advies van de 
ICES is consequent overschreden, waardoor nu de bestanden zijn uitgeput.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 22
Artikel 4

1. Het plan heeft tot doel de hoeveelheden 
volgroeide vis te verhogen tot waarden die 
gelijk zijn aan of groter dan:
1) 23.000 ton voor het kabeljauwbestand in 
deelsectoren 22, 23 en 24), en 
2) 160.000 ton voor het kabeljauwbestand 
in deelsectoren 25 tot en met 32.

Het plan waarborgt de duurzame exploitatie 
van de betrokken kabeljauwbestanden door 
de visserijsterftecoëfficiënten geleidelijk te 
verlagen tot en te handhaven op niveaus die 
niet lager zijn dan:

2. Wanneer de ICES bepaalt dat deze
streefniveaus zijn bereikt waarborgt het 
plan tevens de duurzame exploitatie van de 
betrokken kabeljauwbestanden door de 
visserijsterftecoëfficiënten geleidelijk te 
verlagen tot en te handhaven op niveaus die 
niet hoger zijn dan:

1) 0,6 bij de leeftijden van drie tot en met 
zes jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 22, 23 en 24 en

1) 0,6 bij de leeftijden van drie tot en met 
zes jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 22, 23 en 24 en

2) 0,3 bij de leeftijden van vier tot en met 
zeven jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 25 tot en met 32.

2) 0,3 bij de leeftijden van vier tot en met 
zeven jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 25 tot en met 32.

Or. en

Motivering

De ICES heeft de laagst aanvaardbare grens voor de bestandsgrootte (Blim) voor kabeljauw in 
de deelsectoren 25-32 vastgesteld op 160.000 ton, maar heeft geen grens vastgesteld voor de 
deelsectoren 22-24, zodat in plaats daarvan de voorzorgsgrens (Bpa) van 23.000 ton voor dat 
bestand wordt gehanteerd. De ICES heeft ook verklaard dat een vissterfte van 0,3 tot 0,6 voor 
de deelsectoren 22-24 en 0,3 voor de deelsectoren 25-32 resulteert in een laag risico voor de 
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voortplanting en hoge opbrengsten op de lange termijn, dus de sterfte moet onder dit niveau 
worden gehouden.

Amendement ingediend door Anders Wijkman en Frieda Brepoels

Amendement 23
Artikel 4, punt 2)

2) 0,3 bij de leeftijden van vier tot en met
zeven jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 25 tot en met 32.

2) 0 bij de leeftijden van vier tot en met 
zeven jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 25 tot en met 32.

Or. en

Motivering

Wetenschappers hebben hun ernstige bezorgdheid geuit over de snelle uitputting van de 
kabeljauwbestanden in het oostelijk beheersgebied en hebben een voorlopig totaalverbod 
voorgesteld zodat de bestanden kunnen herstellen. Het is beter een totaalverbod voor alle 
landen gedurende een zelfde periode in te stellen, dan voor verschillende landen gedurende 
verschillende periodes, zodat de kabeljauwbestanden kunnen herstellen. Bij een totaalverbod 
is illegale visserij in de praktijkonmogelijk.

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 24
Artikel 5, lid 1

1. Elk jaar neemt de Raad op basis van een 
voorstel van de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
een besluit over de TAC’s voor de betrokken 
kabeljauwbestanden voor het volgende jaar.

1. Elk jaar neemt de Raad op basis van een 
voorstel van de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
een besluit over de TAC’s voor de betrokken 
kabeljauwbestanden voor het volgende jaar.
Elke betrokken lidstaat heeft het recht een 
tijdelijke stopzetting van de 
kabeljauwvangst af te kondigen inzien dit 
noodzakelijk wordt geacht.

Or. sv

Motivering

Elke lidstaat moet het recht hebben aanvullende beschermingsmaatregelen te nemen al dat 
nodig wordt geacht.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 25
Artikel 6

1. De Raad stelt de TAC voor de betrokken 
kabeljauwbestanden vast die volgens een 
wetenschappelijke evaluatie die is 
uitgevoerd door het Wetenschappelijk, 
Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij (WTECV), de hoogste is van de 
volgende twee hoeveelheden:

1. De Raad stelt de TAC voor de betrokken 
kabeljauwbestanden vast die volgens een 
wetenschappelijke evaluatie die is 
uitgevoerd door het Wetenschappelijk, 
Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij (WTECV), resulteert tot grotere 
hoeveelheden volgroeide vis in de zee dan 
de in artikel 4, lid 1 bepaalde hoeveelheden. 
Indien wetenschappelijke evaluatie uitwijst 
dat dit het geval is stelt de Raad de TAC 
vast die resulteert in het niveau van de 
visserijsterftecoëfficiënt die is vastgesteld in 
artikel 4, lid 2.
Indien wetenschappelijk evaluatie uitwijst 
dat dit niet het geval is stelt de Raad een zo 
laag mogelijke TAC vast. 

a) de TAC die in het jaar van toepassing 
ervan zou resulteren in een verlaging met 
10% van de visserijsterftecoëfficiënt 
vergeleken met de voor het voorgaande jaar 
geschatte visserijsterftecoëffciënt;
b) de TAC die zou resulteren in het in 
artikel 4 bepaalde niveau van de 
visserijsterftecoëfficiënt.
2. Wanneer de toepassing van lid 1 zou 
resulteren in een TAC die meer dan 15 % 
groter is dan de TAC van het voorgaande 
jaar, stelt de Raad een TAC vast die 15% 
groter is dan de TAC van dat jaar.

2. Wanneer de toepassing van lid 1 zou 
resulteren in een TAC die meer dan 15 % 
groter is dan de TAC van het voorgaande 
jaar, stelt de Raad een TAC vast die 15% 
groter is dan de TAC van dat jaar.

3. Wanneer de toepassing van lid 1 zou 
resulteren in een TAC die meer dan 15% 
kleiner is dan de TAC van het voorgaande 
jaar, stelt de Raad een TAC vast die 15% 
kleiner is dan de TAC van dat jaar.
4. Lid 3 geldt niet in het geval dat uit een 
door het WTECV uitgevoerde 
wetenschappelijke evaluatie blijkt dat de 
visserijsterftecoëfficiënt in het jaar van 
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toepassing van de TAC hoger zal zijn dan 
een waarde van 1 per jaar bij de leeftijden 
van drie tot en met zes jaar voor het 
kabeljauwbestand in de deelsectoren 22, 23 
en 24 of dan een waarde van 0,6 per jaar 
bij de leeftijden van vier tot en met zeven 
jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 25 tot en met 32.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt voor dat de TAC's met niet meer dan 15% per jaar mogen dalen, maar in
gevallen waarin de bestanden zijn uitgeput en wanneer er dringende maatregelen voor 
instandhouding nodig zijn, kan te lang wachten een groot risico voor het bestand betekenen.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 26
Artikel 6, lid 1, letter a)

a) de TAC die in het jaar van toepassing 
ervan zou resulteren in een verlaging met 
10% van de visserijsterftecoëfficiënt 
vergeleken met de voor het voorgaande jaar 
geschatte visserijsterftecoëffciënt;

a) de TAC die in het jaar van toepassing 
ervan zou resulteren in een verlaging met 
30% van de visserijsterftecoëfficiënt 
vergeleken met de voor het voorgaande jaar 
geschatte visserijsterftecoëffciënt;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman en Frieda Brepoels

Amendement 27
Artikel 6, lid 1, letter a)

a) de TAC die in het jaar van toepassing 
ervan zou resulteren in een verlaging met 
10% van de visserijsterftecoëfficiënt 
vergeleken met de voor het voorgaande jaar 
geschatte visserijsterftecoëffciënt;

a) de TAC die in het jaar van toepassing 
ervan zou resulteren in een verlaging met 
10% van de visserijsterftecoëfficiënt 
vergeleken met de voor het voorgaande jaar 
geschatte visserijsterftecoëffciënt (met 
uitzondering van deelsectoren 25 tot en met 
32 waar een tijdelijk verbod wordt 
voorgesteld);
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Or. en

Motivering

Het cijfer van 10% komt voort uit een politiek akkoord tussen de lidstaten en is niet gebaseerd 
op wetenschappelijk advies. Met het oog op stringentere maatregelen voor de betreffende 
bestanden moet dit percentage worden verhoogd, zodat de kabeljauw in de Oostzee beter 
wordt beschermd en de bestanden zich kunnen herstellen.

Amendement ingediend door Anders Wijkman en Frieda Brepoels

Amendement 28
Artikel 6, lid 1, letter b)

b) van 15 juni tot en met 14 september 
in de deelsectoren 25 tot en met 27.

In de deelsectoren 25 tot en met 32 is geen 
enkele visserijactiviteit worden toegestaan.

Or. en

Motivering

Amendement houdt verband met amendement van mevrouw Brepoels en de heer Wijkman op 
artikel 4, punt 2.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 29
Artikel 11, lid 2

2. De lidstaten geven het in lid 1 van het 
onderhavige artikel bedoelde speciaal 
visdocument voor de kabeljauwvisserij 
slechts af aan communautaire vaartuigen die 
in 2005 over een speciaal visdocument voor 
de kabeljauwvisserij in de Oostzee 
beschikten overeenkomstig punt 6.2.1 van 
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 27/2005 
van de Raad van 22 december 2004 tot 
vaststelling, voor 2005, van de 
vangstmogelijkheden voor sommige 
visbestanden en groepen visbestanden welke 
in de wateren van de Gemeenschap en, voor 
vaartuigen van de Gemeenschap, in andere 
wateren met vangstbeperkingen van 
toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij 

2. De lidstaten geven het in lid 1 van het 
onderhavige artikel bedoelde speciaal 
visdocument voor de kabeljauwvisserij 
slechts af aan communautaire vaartuigen die 
in 2005 over een speciaal visdocument voor 
de kabeljauwvisserij in de Oostzee 
beschikten overeenkomstig punt 6.2.1 van 
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 27/2005 
van de Raad van 22 december 2004 tot 
vaststelling, voor 2005, van de 
vangstmogelijkheden voor sommige 
visbestanden en groepen visbestanden welke 
in de wateren van de Gemeenschap en, voor 
vaartuigen van de Gemeenschap, in andere 
wateren met vangstbeperkingen van 
toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij 
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de visserij in acht te nemen voorschriften. 
Een lidstaat mag evenwel een speciaal 
visdocument voor de kabeljauwvisserij 
afgeven aan een communautair vaartuig dat 
de vlag van die lidstaat voert en in 2005 niet 
over een speciaal visdocument beschikte, 
indien hij zich ervan vergewist dat voor ten 
minste een gelijkwaardig vermogen, 
gemeten in kilowatt (kW), visserij in de 
Oostzee met in lid 1 van het onderhavige 
artikel bedoeld vistuig onmogelijk is 
gemaakt.

de visserij in acht te nemen voorschriften. 
Een lidstaat mag evenwel een speciaal 
visdocument voor de kabeljauwvisserij 
afgeven aan een communautair vaartuig dat 
de vlag van die lidstaat voert en in 2005 niet 
over een speciaal visdocument beschikte, 
indien hij zich ervan vergewist dat voor ten 
minste 1,2 maal het gelijkwaardig 
vermogen, gemeten in kilowatt (kW), 
visserij in de Oostzee met in lid 1 van het 
onderhavige artikel bedoeld vistuig 
onmogelijk is gemaakt.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt beoogd de buitensporige capaciteit van de Oostzeevloten die op kabeljauw 
vissen te verminderen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 30
Artikel 11, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het in lid 2 genoemde gelijkwaardig 
vermogen mag geen vaartuigen betreffen 
die met overheidssteun uit de vaart zijn 
genomen.

Or. en

Motivering

De vloten in de Oostzee die op kabeljauw vissen zijn te groot, en dit zo een manier zijn om 
deze te verminderen.


