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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese 

Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese 

Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan 

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (13015/2015), 

– gezien de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese 

Unie en de Republiek Liberia (13014/2015), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 

43, 218, lid 6, tweede alinea onder a) en artikel 218, lid 7 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie (C8-0402/2015), 

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 

Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A8-0142/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en het bijbehorende 

protocol; 

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

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 

Republiek Liberia. 
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KORTE TOELICHTING 

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie (EU) een aantal partnerschapsovereenkomsten 

inzake visserij (POV's) en protocollen gesloten met "derde landen". Door middel van deze 

POV's verleent de EU financiële en technische steun in ruil voor visserijrechten op een breed 

scala van visbestanden in de exclusieve economische zone (EEZ) van het partnerland. Sinds 

de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in 2014 worden deze 

overeenkomsten partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV's) genoemd. 

Deze partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij is de eerste overeenkomst die zal 

worden gesloten tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia, een land met een kustlijn 

van 570 km langs de Atlantische Oceaan. De EEZ van 246 152 km² huisvest bestanden van 

bodemvis en pelagische vis, zoals tonijn en tonijnachtigen. 

Liberia en de EU 

De visserijvloten van de Europese Unie die zich in verre wateren begeven, vissen al sinds de 

jaren vijftig van de vorige eeuw in de golf van Guinee op tropische tonijn. Momenteel vangen 

ze ongeveer 10 % van hun wereldwijde tonijnvangst in de Atlantische Oceaan: voornamelijk 

gestreepte tonijn (70 %), geelvintonijn (25 %) en grootoogtonijn (5 %).  

De EU en Liberia werken samen in het kader van multilaterale overeenkomsten zoals het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 (Unclos) 

en de Overeenkomst betreffende de instandhouding en het beheer van de 

grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden uit 1995, en via 

intergouvernementele en regionale visserijorganisaties zoals de Internationale Commissie 

voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT). Daarnaast 

worden in het beleid en de strategie inzake voeding en landbouw van Liberia uit 2008 

passende elementen uit de internationale beste prakijken overgenomen, zoals vastgelegd in de 

vrijwillige gedragscode voor een verantwoorde visserij van de Voedsel- en 

Landbouworganisatie (FAO) uit 1995. 

De Liberiaanse autoriteiten werken nauw samen met de EU om de strijd aan te binden met 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO). Gedurende de jaren van 

burgeroorlog konden illegale visserijactiviteiten plaatsvinden met buitenlandse vaartuigen die 

op visbestanden in Liberiaanse wateren visten, wat leidde tot het weghalen van potentiële 

nationale inkomsten bij Liberiaanse vissers en daarnaast negatieve gevolgen had voor de 

gezondheid van de visbestanden en het mariene ecosysteem. 

Daarom zou de sluiting van een PODV met Liberia de EU overduidelijk helpen om haar 

doelstellingen met betrekking tot de strijd tegen IOO-visserij te halen en de doelstelling van 

het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk een duurzaam beheer van visserij- en 

aquacultuuractiviteiten, te verspreiden. 

Visserij in Liberia 
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Onder de auspiciën van het ministerie van Landbouw is het Bureau voor nationale visserij 

belast met de algehele bevoegdheid voor het visserijbeleid en het beheer van de visbestanden 

in Liberia. 

Dit bureau heeft als doel om duurzaam beheerde en economisch haalbare visserijactiviteiten 

te bevorderen waarmee welvaart wordt gegenereerd voor de huidige en toekomstige 

generaties. In 2010 werden er nieuwe visserijverordeningen aangenomen, gevolgd door beleid 

en een strategisch document1 inzake visserij en aquacultuur in 2014: de belangrijkste 

doelstelling van het Liberiaanse visserijbeleid is om tot een duurzaam beheer van 

visbestanden en ecosystemen te komen, namelijk door: 

 de capaciteit van biomassa aan vis te herstellen om te produceren op het niveau van 

de maximale duurzame opbrengst; 

 de internationale samenwerking voor het beheer van gedeelde bestanden te 

bevorderen; 

 doeltreffende mechanismen voor monitoring, controle en toezicht in te stellen om 

IOO-visserij te voorkomen. 

Dit beleid komt dan ook overeen met de doelstellingen van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid (GVB) van de EU. 

De visserijsector is goed voor ongeveer 12 % van het bruto binnenlands product (bbp) in de 

landbouw van Liberia en voor 3 % van het totale bbp. Inkomsten voor de regering uit 

licentierechten, registratiekosten voor vaartuigen, inspectiekosten, waarnemingskosten, 

import- en exportheffingen en boetes bedroegen in totaal 400 000 USD in 2011 en stegen 

sterk tot bijna 6 miljoen USD in medio 2013, vanwege de boetes die werden geïnd als gevolg 

van succesvolle vervolgingen van buitenlandse vaartuigen die illegaal visten in viswateren2. 

Aangezien meer dan de helft van de bevolking naar schatting aan de kust woont en geheel of 

gedeeltelijk afhankelijk is van visserij voor hun levensonderhoud, levert vis een geschatte 

65 % van de consumptie van dierlijke proteïnen in het land. Ondanks zijn visbestanden 

importeert Liberia nog altijd goedkopere kleine pelagische soorten voor lokale consumptie en 

exporteert het land bepaalde duurdere soorten zoals garnalen. De handelscijfers zijn 

waarschijnlijk niet betrouwbaar, deels vanwege zwakke monitoringsystemen. Men is het er 

echter over eens dat de visserijsector het potentieel heeft om een aanzienlijke bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van Liberia. 

Evaluatie vooraf van een mogelijke toekomstige PODV tussen de EU en Liberia 

                                                 
1 http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf 

 
2 Bron: Document over het beleid en de strategie inzake visserij en aquacultuur: 

http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf 

 

http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf
http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf
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De Commissie heeft in 2013 een evaluatie vooraf uitgevoerd over een mogelijke 

partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij (PODV) met Liberia1. In het 

evaluatieverslag werd geconcludeerd dat de tonijnvisserij in de EU groot belang heeft bij de 

visserij in Liberia en dat een PODV met Liberia zou bijdragen aan betere monitoring, controle 

en toezicht en aan een beter beheer van de visserijactiviteiten in de regio. 

Tevens wordt hierin verslag gedaan van belangrijke bevindingen, zoals: 

 De cruciale langetermijnbehoefte van een mogelijke POV met protocol voor zowel de EU 

als Liberia is de duurzaamheid van de visvangst die in de regio en de wateren van Liberia 

plaatsvindt. 

 Van de twee opties die in de evaluatie worden genoemd, ging de voorkeur uit naar optie 1 

(de sluiting van een PODV met bijbehorend protocol) boven optie 2 (een overeenkomst 

waarmee via een protocol toegang wordt verschaft tot de Liberiaanse wateren zonder dat 

daarvoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld). 

 Ook al bestaan er bepaalde risico's in verband met het rendement van de EU-fondsen die 

worden verstrekt bij optie 1, het is minder waarschijnlijk dat de algemene doelstellingen 

van de PODV's, namelijk duurzame exploitatie en de instandhouding en ontwikkeling van 

de economieën van Liberia, de EU en de buurlanden van de ACS-staten worden gehaald 

bij optie 2 zonder POV/protocol. 

 De voornaamste voordelen van optie 1 zijn dat een PODV en het bijbehorende protocol 

meer zekerheid en veiligheid zouden opleveren voor de rechten van EU-vaartuigen en dat 

de rol van de EU in de regio bij de ondersteuning van de samenwerking tussen de 

vlaggenstaten van de EU hierdoor versterkt zou worden. 

PODV tussen de EU en Liberia en het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan 

Na de evaluatie vooraf en gesteund door het mandaat van de Raad van 20 juni 20142 heeft de 

Europese Commissie drie onderhandelingsronden3 gehouden met de regering van Liberia met 

het oog op de sluiting van de eerste partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij 

tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van een protocol voor de 

tenuitvoerlegging daarvan. 

Na afloop van deze onderhandelingen zijn op 5 juni 2015 een nieuwe overeenkomst en een 

nieuw protocol geparafeerd. Een tonijnovereenkomst en het protocol daarbij die zijn gesloten 

voor een periode van vijf jaar gerekend vanaf de datum van voorlopige toepassing en die 

                                                 
1 "Evaluatie vooraf van een mogelijke toekomstige visserijovereenkomst en het bijbehorende protocol tussen de 

Europese Unie en Liberia" (oktober 2013) door het consortium van Cofrepeche (als hoofdverantwoordelijke), 

MRAG, NFDS en Poseidon. 

(ref.: (MARE 2011/01/LOT3/SC5 – AFO132R05E)): 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/liberia/doc/report-liberia-2013_en.pdf 

 
2 Aangenomen op 20 juni 2014 tijdens de 3324e zitting van de Raad (Ecofin). 
3 januari 2015 (videoconferentie): maart 2015 (Brussel); van 2 t/m 5 juni 2015 (Monrovia, Liberia) 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/liberia/doc/report-liberia-2013_en.pdf
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stilzwijgend kunnen worden verlengd, kunnen het Unienetwerk van overeenkomsten voor de 

tonijnvisserij in West-Afrika verder uitbreiden. 

Het uitvoeringsprotocol is er in de eerste plaats op gericht om vaartuigen uit de Unie 

vangstmogelijkheden in de visserijzone van Liberia te bieden op basis van het beste 

beschikbare wetenschappelijke advies, met inachtneming van de aanbevelingen van de 

Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) en, 

indien van toepassing, binnen de grenzen van het beschikbare overschot. Het protocol 

voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën: 28 Vaartuigen voor de 

tonijnvisserij met de zegen en 6 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug. 

Het protocol voorziet in een financiële tegenprestatie van de EU van 715 000 EUR voor het 

eerste jaar, 650 000 EUR voor het tweede, het derde en het vierde jaar en 585 000 EUR voor 

het vijfde jaar, en is berekend op basis van: 

(a) een referentietonnage van 6 500 ton waarvoor een bedrag voor de toegang tot de 

visserijzone wordt betaald van 357 500 EUR voor het eerste jaar, 325 000 EUR voor 

het tweede, het derde en het vierde jaar en 292 500 EUR voor het vijfde jaar, en 

 

(b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Republiek 

Liberia ten belope van 357 500 EUR voor het eerste jaar, 325 000 EUR voor het 

tweede, het derde en het vierde jaar en 292 500 EUR voor het vijfde jaar. Deze steun 

beantwoordt aan de doelstellingen van het nationale visserijbeleid, en in het bijzonder 

aan de behoeften van de Republiek Liberia met betrekking tot wetenschappelijk 

onderzoek, de ambachtelijke visserij, de monitoring, controle en bewaking van de 

visserij en de bestrijding van illegale visserij.  

Standpunt van de rapporteur 

Op grond van het bovenstaande komt de rapporteur tot de slotsom dat de PODV met Liberia 

en het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan overeenkomen met de doelstellingen van 

het gemeenschappelijk visserijbeleid en van een duurzaam beheer van visserij- en 

aquacultuuractiviteiten en dat beide partijen er veel baat bij hebben. 

Als gevolg daarvan ontstaat er een nauwere samenwerking tussen de Unie en Liberia en meer 

in het algemeen met West-Afrika waar belangrijke visserijzones voor tonijn te vinden zijn. 

Hiermee wordt een partnerschapskader bevorderd voor de ontwikkeling van een duurzaam 

visserijbeleid en de verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van 

Liberia. 

De Europese Unie wordt zodoende bijgestaan in haar mondiale strijd tegen IOO-visserij door 

de verbetering van de monitoring, controle en bewaking van de Liberiaanse visserijsector en 

de economische exclusieve zone te ondersteunen. 

Dit is in het belang van beide partijen, overeenkomstig de desbetreffende instandhoudings- en 

beheersmaatregelen en binnen de grenzen van het beschikbare overschot. 
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De rapporteur beveelt het Europees Parlement dan ook aan zijn goedkeuring te hechten aan 

het voorstel. 

Hij is verheugd over het feit dat er tijdens het onderhandelingsproces geluisterd werd naar de 

belanghebbenden en dat het wetenschappelijk advies over een aantal technische vraagstukken 

serieus werd genomen.  

Hij is ervan overtuigd dat het positieve effect van de sectorale steunmaatregelen op de lokale 

economie en de kustgemeenschappen zich ook op de lange termijn zal bewijzen en daarom 

grondig moet worden beoordeeld door de Commissie als het protocol verstrijkt. Het 

Parlement moet de gelegenheid krijgen de tenuitvoerlegging van het sectorale 

meerjarenprogramma op de voet te volgen. 

In het algemeen betreurt de rapporteur het dat het Europees Parlement een beperkte stem heeft 

in de sluiting van de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij, namelijk slechts 

in de vorm van een goedkeuringsprocedure. Hij is van mening dat het Europees Parlement 

een actievere rol toebedeeld moet krijgen en onmiddellijk en volledig moet worden ingelicht 

in alle fasen van de procedures met betrekking tot de partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij of de verlengingen daarvan, teneinde de transparantie en democratische 

verantwoordingsplicht van de protocollen te vergroten. 
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17.3.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

aan de Commissie visserij 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie 

van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 

Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan 

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

Rapporteur voor advies: Maria Heubuch 

 

KORTE TOELICHTING 

Deze nieuwe overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op tonijn. Vaartuigen uit de EU 

mogen 6 500 ton tonijn per jaar vangen, voor een totaalbedrag van 3,25 miljoen EUR voor 

een periode van vijf jaar. De financiële tegenprestatie wordt opgesplitst in een bedrag voor 

toegang tot de visbestanden en een identiek bedrag voor ondersteuning van het sectorale 

visserijbeleid van Liberia. De overeenkomst bevat ook andere elementen van de hervorming, 

zoals de exclusiviteitsclausule, een mensenrechtenclausule en het beginsel dat voor andere in 

verre wateren visserij bedrijvende landen geen gunstigere voorwaarden mogen gelden dan 

voor de EU. 

Wat transparantie betreft, een essentieel element voor de bevordering van duurzame visserij, 

is een bepaling opgenomen die vergelijkbaar is met – maar minder gedetailleerd dan – de 

bepaling in de overeenkomst met Mauritanië die publicatie voorschrijft van alle (publieke of 

particuliere) overeenkomsten welke vaartuigen onder buitenlandse vlag toegang tot de 

Liberiaanse wateren verlenen. Liberia publiceert al een aantal jaren lijsten van vaartuigen met 

een vergunning. Er dient op te worden toegezien dat deze informatie volledig en betrouwbaar 

is. Nu het Transparantie-initiatief voor de visserij (FiTI) langzamerhand op gang komt, zijn 

deze bepalingen over transparantie uitermate welkom. 

In Liberia is de bijdrage van de kleinschalige visserij aan de voedselzekerheid van 

doorslaggevend belang, maar vormt het gebrek aan infrastructuur een hinderpaal: Liberia is 

een netto-importeur van vis voor binnenlandse consumptie, met name kleine pelagische 

soorten. De sectorale EU-steun zou hieraan prioritair aandacht moeten besteden, met inbegrip 

van steun voor het participatieve beheersplan voor kleine pelagische soorten dat momenteel 

door Liberia wordt ontwikkeld. 

De Liberiaanse belanghebbenden zijn niet geraadpleegd bij de voorbereiding van de evaluatie 

die voorafging aan de onderhandelingen, en dit dient in de toekomst te worden rechtgezet. 
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****** 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

visserij het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit 

van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de 

partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 

Republiek Liberia, en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan. 
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17.3.2016 

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie visserij 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie 

van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 

Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan 

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

Rapporteur voor advies: Siegfried Mureşan 

 

KORTE TOELICHTING 

Op basis van de desbetreffende onderhandelingsrichtsnoeren heeft de Commissie 

onderhandelingen gevoerd met de regering van Liberia met het oog op het sluiten van een 

nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en 

Liberia en van een protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan. Na afloop van deze 

onderhandelingen zijn op 5 juni 2015 een nieuwe overeenkomst en een nieuw protocol 

geparafeerd. 

De nieuwe overeenkomst is bedoeld om een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie 

en Liberia tot stand te brengen binnen een kader waarin rekening wordt gehouden met de 

prioriteiten van het hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid en de externe dimensie van 

dat beleid. Bij de overeenkomst wordt een gemengde commissie opgericht die wordt belast 

met het toezicht op de uitvoering, interpretatie en toepassing van de overeenkomst. Voorts 

kan de gemengde commissie bepaalde wijzigingen van het protocol goedkeuren. 

Op grond van het nieuwe protocol wordt een kader geschapen voor de visserijactiviteiten van 

de Europese vloot in de Liberiaanse visserijzone en kunnen de Europese reders vergunningen 

aanvragen om in die zone te vissen. Bovendien versterkt het nieuwe protocol de 

samenwerking tussen de Unie en de Republiek Liberia, met de bedoeling de ontwikkeling van 

een duurzaam visserijbeleid te bevorderen. Met name voorziet het protocol in VMS-

monitoring van de vaartuigen en in elektronische transmissie van vangstgegevens. De 

sectorale steun die op grond van het protocol wordt verleend, zal de Republiek Liberia helpen 

bij haar nationale visserijstrategie, onder meer wat betreft de bestrijding van IOO-visserij. 

Het protocol heeft een looptijd van vijf jaar en gaat in op de datum van voorlopige toepassing, 

d.w.z. de datum van ondertekening van het protocol, opdat de visserijactiviteiten onverwijld 

van start kunnen gaan. 
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De jaarlijkse financiële tegenprestatie bedraagt: 

•715 000 EUR voor het eerste jaar, 

•650 000 EUR voor het tweede, het derde en het vierde jaar, en 

•585 000 EUR voor het vijfde jaar, en is berekend op basis van: 

(a) een referentietonnage van 6 500 ton waarvoor een bedrag voor de toegang tot de 

visserijzone wordt betaald van 357 500 EUR voor het eerste jaar, 325 000 EUR voor het 

tweede, het derde en het vierde jaar en 292 500 EUR voor het vijfde jaar, en 

(b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Republiek Liberia ten 

belope van 357 500 EUR voor het eerste jaar, 325 000 EUR voor het tweede, het derde en het 

vierde jaar en 292 500 EUR voor het vijfde jaar. Deze steun beantwoordt aan de 

doelstellingen van het nationale visserijbeleid, en in het bijzonder aan de behoeften van de 

Republiek Liberia met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, de ambachtelijke visserij, 

de monitoring, controle en bewaking van de visserij en de bestrijding van illegale visserij. 

****** 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij het 

Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad 

betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen 

de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging 

daarvan. 
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