
 

RR\1152411NL.docx  PE609.409v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Zittingsdocument 
 

A8-0156/2018 

2.5.2018 

VERSLAG 

over de uitvoering van controlemaatregelen voor de vaststelling van de 

conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-

markt 

(2017/2129(INI)) 

Commissie visserij 

Rapporteur: Linnéa Engström 

  



 

PE609.409v02-00 2/22 RR\1152411NL.docx 

NL 

PR_INI_ImplReport 

INHOUD 

Blz. 

TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN .................... 3 

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ........................................ 10 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE ................ 21 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE .............................. 22 

 

 

 



 

RR\1152411NL.docx 3/22 PE609.409v02-00 

 NL 

TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN 

De markt voor vis in de Europese Unie is de grootste ter wereld, goed voor een kwart van alle 

invoer. In 2016 hebben we 8,8 miljoen ton visserij- en aquacultuurproducten ingevoerd, ten 

opzichte van een EU-productie van 6,2 miljoen ton. Onze afhankelijkheid van invoer voor 

bijna 60 % van het totale aanbod heeft duidelijke gevolgen voor het EU-beleid inzake visserij 

en handel. 

Op de EU-markt is er sprake van discriminatie met betrekking tot vis en de voorwaarden 

waaraan moet worden voldaan om vis in de handel te brengen. Deze discriminatie is niet in 

het voordeel van de visserijsector van de EU. 

Voorwaarden voor EU-vaartuigen 

Laten we een blik werpen op de regels en normen waaraan de EU-visserijsector moet 

voldoen. Alle activiteiten van de EU-vloot vallen onder het gemeenschappelijk visserijbeleid. 

Zoals de commissie weet, is dit een uitgebreid en gedetailleerd pakket wetgeving waarin tal 

van aspecten van visserij aan bod komen, met een alomvattende controleregeling (de 

verordeningen 1005/2008, 1224/2009, 2017/2403) om ervoor te zorgen dat de lidstaten de 

regels toepassen. 

Bovendien moet de EU-vloot een hele reeks andere beleidsmaatregelen naleven, onder meer 

met betrekking tot arbeidsnormen, opleiding, de veiligheid van vaartuigen, verontreiniging en 

andere milieunormen, belastingen en fiscale regels, en fytosanitaire normen. 

Het resultaat hiervan is dat door de EU-vloot gevangen vis die in de EU in de handel wordt 

gebracht, voldoet aan hoge normen. Zo hoort het ook, want de EU-consument moet kunnen 

rekenen op de kwaliteit en versheid van het product en moet erop kunnen vertrouwen dat 

tijdens het productieproces de diverse sociale, economische en milieunormen werden 

nageleefd. Toch wordt de consument niet eens op de hoogte gebracht van het feit dat de vis 

werd gevangen door een EU-vaartuig: dit behoort tot de "vrijwillige informatie". 

De naleving van alle bovengenoemde beleidsmaatregelen, regels en normen brengen een erg 

reële kost met zich mee: belastingen, vistuig dat conform de regels moet zijn, fatsoenlijke 

lonen, minder vervuilende motoren, opslag van vis op de juiste temperatuur en onder de juiste 

omstandigheden, enz. Uiteindelijk moet de vis die door EU-marktdeelnemers wordt gevangen 

een bepaalde prijs halen op de markt om nog kosteneffectief te zijn, en krijgen de producten 

tegelijkertijd te kampen met de concurrentie van producten van niet-EU-marktdeelnemers 

voor wie niet noodzakelijk dezelfde beperkingen gelden. 

Voorwaarden voor niet-EU-vaartuigen 

Voor vis die wordt gevangen door marktdeelnemers uit derde landen en wordt ingevoerd in de 

EU gelden andere voorwaarden. De handel in een erg beperkt aantal mariene soorten wordt 

aan banden gelegd krachtens de CITES-overeenkomst. De fytosanitaire normen van de EU 

worden toegepast middels bilaterale overeenkomsten met derde landen, die de Commissie een 

lijst bezorgen van de vissersvaartuigen en verwerkingsinrichtingen die geacht worden te 

voldoen aan de EU-normen en de toelating hebben om naar de EU uit te voeren. De IOO-

verordening is bedoeld om te waarborgen dat in de EU ingevoerde vis niet afkomstig is van 

IOO-visserij (illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij). 

In een aantal verordeningen wordt dieper ingegaan op tarieven (SAP, SAP+, "Everything but 
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Arms", autonome tariefcontingenten enz.), maar de nadruk ligt hierbij in de eerste plaats op 

de hoogte van te betalen rechten, en niet op voorwaarden om toegang te krijgen tot de markt. 

Uit hoofde van de SAP+-verordening moet er een reeks internationale rechtsinstrumenten (die 

niets met visserij te maken hebben) worden geratificeerd en toegepast, maar als de Commissie 

oordeelt dat er niets gebeurt op dit vlak verliest het land enkel zijn preferentiële tarieven en 

komt er geen verbod op de visserijproducten van dat land. 

Tot slot is er nog Verordening (EU) nr. 1026/2012 betreffende niet-duurzame visserij, een 

potentieel ingrijpende wet waarmee de toegang van vis tot de EU-markt kan worden beperkt 

doordat de EU een verbod kan instellen op de invoer uit landen die niet meewerken aan het 

beheer van visbestanden van gemeenschappelijk belang. 

Gelijk speelveld? 

Als we kijken naar het EU-acquis, zowel op het vlak van visserij als op andere domeinen, 

staat het buiten kijf dat de IOO-verordening het belangrijkste instrument is om een gelijk 

speelveld tot stand te brengen tussen EU-visserijproducten en ingevoerde vis – een eis waar 

iedereen beweert achter te staan. Steeds wanneer er wordt gediscussieerd over het tegengaan 

van oneerlijke concurrentie door bepaalde visserijproducten niet toe te laten op de EU-markt 

wordt er uit gemakzucht verwezen naar de IOO-verordening. Dit getuigt echter van naïviteit 

en onoprechtheid, aangezien de IOO-verordening enkel en alleen tot doel heeft te verhinderen 

dat illegaal gevangen vis op de EU-markt terechtkomt. 

IOO-verordening 

De vaststelling van de IOO-verordening vormde een keerpunt in de wereldwijde strijd tegen 

IOO-visserij. Deze verordening heeft heel wat pennen in beweging gebracht, recent nog met 

een briefing en infografiek van EPRS1. Ook de Commissie heeft haar eigen evaluatie verricht, 

en de Commissie visserij heeft enkele jaren geleden een studie laten uitvoeren over de 

tenuitvoerlegging van de verordening. Daarnaast zijn er ook rapporten gepubliceerd, 

afkomstig uit verschillende hoeken van het maatschappelijk middenveld. 

De meeste analyses zijn het erover eens dat de verordening zeer goed werkt. Een groeiende 

lijst van landen die door de EU vooraf zijn aangemerkt als een land dat niet meewerkt in de 

strijd tegen IOO-visserij of in de lijst van deze landen zijn opgenomen, hebben verbeteringen 

aangebracht in hun visserijbeheer en hun visserijcontrolesystemen om toegang tot 's werelds 

grootste afzetmarkt voor vis te kunnen behouden. Als je weet dat er tot dusver nog geen enkel 

ander land de moed heeft kunnen opbrengen om een soortgelijk instrument in te stellen 

waarmee illegaal gevangen vis wordt gebannen van hun markt, is de invloed van deze 

verordening op het mondiale beheer ronduit indrukwekkend te noemen. 

Vanzelfsprekend loopt de tenuitvoerlegging van de verordening niet van een leien dakje. Niet 

alle lidstaten gaan even rigoureus te werk bij de uitvoering van de bepalingen, onder meer 

inzake de verificatie van vangstcertificaten, controles op de plaats van binnenkomst in de EU 

en de opgelegde sancties. Ondanks de grote inspanningen die de Commissie heeft geleverd, is 

er nog steeds geen lijst van vaartuigen die zich schuldig maken aan IOO-visserij die niet al op 

de ROVB-lijsten staan. Hoewel er reeds veel is verwezenlijkt, is er absoluut nog ruimte voor 

                                                 
1http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)61459

8_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)614598_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)614598_EN.pdf


 

RR\1152411NL.docx 5/22 PE609.409v02-00 

 NL 

verbetering. 

Sanitaire vereisten 

De procedures voor het verrichten van controles op voedsel, met inbegrip van vis, en het 

verlenen van machtiging voor het in de EU-handel brengen van voedsel zijn vastgelegd in 

Verordening (EG) nr. 854/2004 (die in december 2019 zal worden vervangen door 

Verordening (EU) 2017/625, waarbij er geen wijzigingen zijn gepland aan de hieronder 

beschreven bepalingen in verband met visserijproducten). De verordening omvat regels 

inzake het verrichten van controles op voedsel dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd 

en bevat bepalingen in verband met ingevoerde visserijproducten (andere dan de 

visserijproducten die rechtstreeks in een EU-haven zijn aangeland). De EU stelt een lijst vast 

van goedgekeurde derde landen waarvan de bevoegde autoriteiten "afdoende garanties bieden 

voor de naleving van of de gelijkwaardigheid met de communautaire wetgeving inzake 

diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid". Het is aan deze 

bevoegde autoriteiten van derde landen om de EU in kennis te stellen van de 

verwerkingsinrichtingen en vissersvaartuigen die mogen uitvoeren naar de EU. Deze 

bevoegde autoriteiten van derde landen mogen de vergunnings- en controlebevoegdheden ook 

delegeren aan een ander derde land, zoals een kuststaat, op voorwaarde dat dit tweede derde 

land ook op de EU-lijst van goedgekeurde landen staat. Het derde land is verplicht te 

waarborgen dat de inrichtingen op de lijst voldoen aan de EU-voorschriften. Het moet 

controles verrichten en heeft de bevoegdheid om de uitvoer naar de EU door inrichtingen die 

de voorschriften niet naleven stop te zetten. Daarnaast is het land verplicht de lijst actueel te 

houden. 

Sinds december 2017 staan er op de lijst van inrichtingen uit derde landen die de toelating 

hebben om rechtstreeks visserijproducten uit te voeren naar de EU 7 032 

verwerkingsinrichtingen en koel- of vrieshuizen, en 3 818 vissersvaartuigen (waaronder 

koelschepen). De Commissie stuurt op gezette tijden inspectieteams naar deze derde landen 

om te verifiëren of de toepasselijke voorwaarden worden nageleefd. 

Hoewel dit op papier een degelijk systeem lijkt en het over het algemeen meestal redelijk 

goed functioneert, kent het ook zwakke plekken, die soms grote problemen kunnen 

veroorzaken. 

Na een periode van meer dan tien jaar van waarnemingen blijkt duidelijk dat veel vaartuigen 

die zich schuldig maken aan IOO-visserij en waarvan de producten worden aangeland en in 

de handel worden gebracht in de EU, ook vermeld staan op de lijst van vaartuigen die volgens 

de autoriteiten van derde landen de hygiënevoorschriften van de EU naleven. 

Sommige vaartuigen leggen nooit aan in een haven en worden evenmin regelmatig 

gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten. In een aantal gevallen konden deze vaartuigen 

duidelijk niet beantwoorden aan de hygiënevoorschriften van de EU en waren ze bovendien 

ook illegaal aan het vissen1. 

In 2006 werden bij een controle aan boord van een onder de Chinese vlag varend 

vissersvaartuig in Guinese wateren benedendeks lege viskisten ontdekt met de namen van 

verschillende vissersvaartuigen uit de Chinese vloot, die gemerkt waren met een nummer van 

                                                 
1https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-

2/report/2007/8/plunder2006.pdf 

https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2007/8/plunder2006.pdf
https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2007/8/plunder2006.pdf
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DG SANTE. Het is moeilijk in te denken hoe de Chinese autoriteiten dan wel DG SANTE 

heeft kunnen nagaan of de vis naar behoren was geëtiketteerd. Het vaartuig was al drie jaar 

zonder vergunning aan het vissen in Guinese wateren en werd door de Guinese autoriteiten 

onderschept met de hulp van het Greenpeace-schip MY Esperanza. In 2014 en 2017 zijn er 

nog andere IOO-vissersvaartuigen waargenomen die op de lijsten van DG SANTE stonden. 

De meest recente controle van DG SANTE in Mauritanië dateert van 2011. In het verslag 

staat het volgende te lezen: 

"Sommige typen vriesvaartuigen (van het Chinese type) vertoonden structurele gebreken 

waardoor ze onmogelijk konden beantwoorden aan de vereiste voorwaarden voor de 

hantering van visserijproducten die bestemd zijn voor uitvoer naar de EU: er was namelijk 

niet voorzien in bescherming van de sorteerzone en de productiezone tegen de 

natuurelementen. Bovendien bevonden deze schepen zich in verschillende gradaties van 

bouwvalligheid en vormde een aantal van deze schepen net geen gevaar voor de gezondheid." 

(blz. 11) 

De website van DG SANTE vermeldt geen controles in Mauritanië die daarna hebben 

plaatsgevonden en de lijst van goedgekeurde inrichtingen uit Mauritanië telt momenteel 

66 vriesschepen en één fabrieksschip. 

Meer dan tien jaar lang al worden er gevallen gedocumenteerd van vaartuigen die zich 

schuldig maken aan IOO-visserij in West-Afrikaanse wateren, terwijl diezelfde vaartuigen 

ook op DG SANTE's lijst van goedgekeurde inrichtingen staan, zelfs na de inwerkingtreding 

van de IOO-verordening. 

DG SANTE wijst erop dat vis die afkomstig is van een schip dat op de EU-lijst van IOO-

vaartuigen staat automatisch wordt geweigerd tijdens de douanecontrole. Douanecontroles 

zijn echter niet geheel betrouwbaar (zie hieronder). Voorts stellen de desbetreffende West-

Afrikaanse regionale en subregionale visserijorganisaties (CECAF en SRFC) geen lijsten op 

van IOO-vissersvaartuigen, en staan er op de lijst van de EU geen IOO-vissersvaartuigen die 

niet op de lijsten van de ROVB's staan. Hieruit volgt dat vis die wordt gevangen door 

bovengenoemde vaartuigen geen toegang wordt geweigerd, ondanks hun voorgeschiedenis 

van IOO-visserij. 

Handel 

In handelswetgeving wordt nauwelijks met een woord gerept van visserij, tenzij in verband 

met de regulering van invoercontingenten en tarieven. Zelfs in zeer recente 

vrijhandelsovereenkomsten die specifieke bepalingen inzake visserij bevatten, blijft het bij 

erg simplistische opvattingen. Zo bevatten de vrijhandelsovereenkomsten met Japan en 

Vietnam een lijst van enkele internationale overeenkomsten die moeten worden nageleefd 

(waarvan een, de FAO-gedragscode, op vrijwillige basis), samen met vage verbintenissen ter 

bestrijding van IOO-visserij. Het is veelzeggend dat deze bepalingen zijn opgenomen in een 

onderdeel van de overeenkomst waarvoor er geen wettelijk bindend mechanisme voor 

geschillenbeslechting, maar een niet-bindende arbitrageregeling is ingesteld. Er is zelfs geen 

verbintenis om een lijst van internationale instrumenten die verband houden met visserij (iets 

in de trant van SAP+) te ratificeren en daadwerkelijk toe te passen, en evenmin wordt er 

expliciet verwezen naar de IOO-verordening van de EU, laat staan naar een verbintenis van de 

kant van het derde land om werk te maken van een proces om te waarborgen dat illegaal 

gevangen vis niet wordt toegelaten op hun markt. 
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Vaak wordt de EU-benadering ten aanzien van handel gezien als contraproductief voor een 

goed visserijbeheer in de EU, doordat de EU-markt steeds verder wordt opengesteld voor 

visserijproducten uit landen die niet noodzakelijk dezelfde normen hanteren als wij. Zo stelde 

de Commissie in 2014 voor om de Filipijnen de SAP+-status te geven, terwijl het land op 

hetzelfde moment werd aangemerkt als een land dat niet meewerkt. De Commissie leek niet te 

vatten dat het weinig consistent is om een land enerzijds een waarschuwing te geven dat er 

een ernstig handelsverbod op visserijproducten dreigt te worden ingesteld, en het anderzijds 

op net hetzelfde moment een gunstigere handelsstatus toe te kennen. 

Een ander voorbeeld heeft betrekking op Zuid-Korea, een land dat met de Commissie 

onderhandelingen voerde over een vrijhandelsovereenkomst op hetzelfde moment dat het 

werd aangemerkt als land dat niet meewerkt. Deze status werd in april 2015 ingetrokken, ook 

al voldeed de Koreaanse wetgeving nog steeds niet. 

Ingevoerde producten, waaronder vis, moeten bij aankomst op EU-bodem worden ingeklaard. 

In een recent verslag van de Rekenkamer1 werden er echter grote tekortkomingen en leemtes 

vastgesteld, wat betekent dat de douanecontroles van de EU niet doeltreffend worden 

toegepast. Zo werd onder meer opgemerkt dat er soms een onjuist land van herkomst wordt 

opgegeven, wat uiteraard implicaties heeft voor het onderwerp van dit verslag. 

Marktnormen 

De gemeenschappelijke marktordening (Verordening nr. 1379/2013) bevat bepalingen 

betreffende de markt voor de meeste visserij- en aquacultuurproducten, onder meer over de 

informatie die op de etikettering moet worden vermeld. De verordening voorziet in de 

ontwikkeling van handelsnormen voor in de EU geproduceerde en ingevoerde vis, 

bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteit, versheid, grootte enz. 

Wat de etikettering betreft, is de verplichte informatie voor de consument – soort, 

productiegebied en -methode, met inbegrip van de in de wildvangst gebruikte categorie 

vistuig – enkel van toepassing op een klein deel van de totale markt, aangezien deze 

informatie niet verplicht is voor bereidingen en conserven of verwerkte producten zoals vis in 

blik en dergelijke. Er is dus sprake van een ongelijk speelveld in de EU met betrekking tot 

traceerbaarheid en consumenteninformatie. 

Met betrekking tot handelsnormen heeft de Commissie zopas een procedure opgestart om het 

nut en de doeltreffendheid van deze normen te evalueren, aangezien de meest recente norm al 

van meer dan 20 jaar geleden dateert. Dit is een ontwikkeling die we toejuichen, aangezien zo 

kan worden nagedacht over handelsnormen die over meer dan alleen productkwaliteit gaan en 

er strengere eisen kunnen worden gesteld aan ingevoerde vis, teneinde ervoor te zorgen dat 

deze voldoet aan bepaalde minimumcriteria inzake instandhouding, zoals minimale 

afmetingen van de vis. Uit berekeningen van DG MARE blijkt dat de huidige handelsnormen, 

die grotendeel over versheid en grootteklasse gaan, van toepassing zijn op 75 % van de EU-

aanlandingen, maar op nog geen 10 % van de ingevoerde vis. 

Arbeidsnormen 

Voor zeevarenden en met name voor vissers bestaat er een aantal internationale instrumenten 

inzake arbeidsomstandigheden. Deze instrumenten gaan onder meer over: 

                                                 
1 Speciaal verslag nr. 19/2017. 
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 arbeidsomstandigheden – voor zeevarenden geregeld middels het Verdrag betreffende 

maritieme arbeid (door 25 lidstaten geratificeerd; opgenomen in 

Richtlijn 2009/13/EG) en voor vissers middels IAO-Verdrag nr. 188 betreffende werk 

in de visserijsector (door 3 lidstaten geratificeerd; gedeeltelijk opgenomen in Richtlijn 

(EU) 2017/159). Deze laatste richtlijn werd op grond van artikel 155 VWEU 

vastgesteld door de sociale partners, omdat de lidstaten er erg lang over deden om het 

oorspronkelijke verdrag te ratificeren. Helaas bevat de richtlijn geen bepalingen inzake 

handhaving. Ook zijn er geen bepalingen in opgenomen betreffende zelfstandige 

vissers, tenzij deze op eenzelfde vaartuig werken. 

 constructie en zeewaardigheid van vaartuigen – voor zeevarenden geregeld middels 

het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (door alle 

lidstaten geratificeerd; opgenomen in Richtlijn 98/18/EG) en voor vissers middels de 

Overeenkomst van Kaapstad (door 11 lidstaten geratificeerd; opgenomen in 

Richtlijn 97/70/EG, maar alleen voor vaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer 

bedraagt). 

 opleiding en certificering – voor zeevarenden geregeld middels het STCW-Verdrag 

betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en 

wachtdienst (door alle lidstaten geratificeerd; opgenomen in verschillende richtlijnen) 

en voor vissers in het STCW-F-Verdrag (door 6 lidstaten geratificeerd; niet 

opgenomen in het acquis). De sociale partners willen ook in dit geval gebruikmaken 

van de procedure waarin wordt voorzien in artikel 155 VWEU, en de Commissie moet 

hier dan ook bij wijze van prioriteit werk van maken. 

De EU en de lidstaten leggen weliswaar veel ijver aan de dag om te voldoen aan de 

internationale normen betreffende zeevarenden, maar schieten schromelijk tekort als het erom 

gaat dezelfde aandacht en bescherming te doen uitgaan naar vissers (de normen voor vissers 

zijn niet dezelfde als die voor zeevarenden). Gezien het feit dat er veel meer vissers zijn dan 

zeevarenden, vormt dit een ernstige nalatigheid van de kant van de EU ten aanzien van haar 

verplichting om te waken over de veiligheid van de visserijsector en van het leven op zee in 

het algemeen. 

Wat het onderwerp van dit verslag betreft, is het duidelijk dat de geloofwaardigheid van de 

EU met betrekking tot arbeidsomstandigheden voor vissers in andere landen zo goed als nihil 

is, aangezien ze er niet eens in slaagt binnen de eigen grenzen te voldoen aan internationale 

verantwoordelijkheden. Het is noodzakelijk dat de lidstaten deze belangrijke instrumenten ter 

bescherming van vissers ratificeren. 

Controleverordening 

Net als bij de IOO-verordening is er over de controleverordening veel geschreven. De 

verordening bevat enerzijds een aantal inconsistenties en dubbelzinnigheden, maar daarnaast 

is het ook al jaren duidelijk dat het hoofdprobleem van de verordening de ongelijke 

toepassing door de lidstaten is. Zowel in de eigen evaluatie van de Commissie als in een 

verslag van de Rekenkamer wordt onder meer gewezen op problemen met betrekking tot de 

verificatie van gegevens, het delen van informatie tussen de lidstaten, een povere of niet-

bestaande toepassing van het puntensysteem en sancties die onvoldoende afschrikkend 

werken. 

In het relatief zeldzame geval dat de Commissie een lidstaat voor het HvJ-EU heeft gebracht 
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wegens een slechte toepassing van de controleverordening, zijn er na afloop duidelijke 

verbeteringen waargenomen. Zo werd Spanje in 2008 door het HvJ-EU veroordeeld1, waarna 

het land snel werk heeft gemaakt van de uitvoering van de controleverordening. 

De Commissie heeft nog andere instrumenten tot haar beschikking om de lidstaten zover te 

krijgen in actie te schieten, bijvoorbeeld actieplannen, en het valt dan ook te betreuren dat ze 

hier niet meer gebruik van heeft gemaakt om de situatie te verbeteren. 

De Commissie heeft aangekondigd van plan te zijn de controleverordening te herzien. Zoals 

werd opgemerkt in het verslag-Thomas2 moet een herziening van de controleverordening 

doelgericht zijn, moeten er doeltreffende voorschriften worden behouden die het mogelijk 

maken om inbreuken te voorkomen, op te sporen en te bestraffen en moet er nadruk worden 

gelegd op een betere toepassing van normen tussen de lidstaten. Een herziening mag geen 

uitholling teweegbrengen van de hoogste normen voor de bescherming van de 

arbeidsvoorwaarden, het milieu, de vakbonden of de maatschappij. 

Er moet worden gestreefd naar een sterker, doeltreffender en beter geharmoniseerd 

controlekader voor de EU, met onder meer een betere traceerbaarheid van alle 

visserijproducten. 

Afgezien van een betere traceerbaarheid moet de EU er – om niet discriminerend te zijn – ook 

voor zorgen dat alle op haar grondgebied in de handel gebrachte producten voldoen aan 

dezelfde eisen inzake instandhoudings- en beheersmaatregelen en dezelfde 

hygiënevoorschriften als worden opgelegd krachtens de EU-wetgeving. 

                                                 
1 Zaak C-189/07. 

2 A8-0234/2016. 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de uitvoering van controlemaatregelen voor de vaststelling van de conformiteit van 

visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt 

(2017/2129(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en 

Besluit 2004/585/EG van de Raad1, 

– gezien de controleregeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), bestaande 

uit Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad2, Verordening (EG) nr. 1005/2008 van 

de Raad3 en Verordening (EU) 2017/24034, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor 

visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) 

nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 104/2000 van de Raad5, 

– gezien Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie 

van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van 

dierlijke oorsprong6, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1026/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende bepaalde maatregelen met het oog op de instandhouding 

van visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten7, 

– gezien Speciaal verslag nr. 19/2017 van de Europese Rekenkamer van december 2017, 

                                                 
1 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22. 
2 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire 

controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot 

wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) 

nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, 

(EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006; PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1. 
3 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een 

communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te 

beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999; PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1. 
4 Verordening (EU) 2017/2403 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 inzake het 

duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad; 

PB L 347 van 28.12.2017, blz. 81. 
5 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 1. 
6 PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206. 
7 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 34. 
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getiteld "Invoerprocedures: tekortkomingen in het rechtskader en een ondoeltreffende 

uitvoering zijn van invloed op de financiële belangen van de EU", 

– gezien zijn resolutie van 27 april 2017 over het beheer van de visserijvloten in de 

ultraperifere gebieden1, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 

bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 

procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 

initiatiefverslagen, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0156/2018), 

A. overwegende dat de EU de grootste markt voor visserij- en aquacultuurproducten ter 

wereld is, goed voor 24 % van de totale wereldwijde invoer in 2016, en dat de EU voor 

meer dan 60 % van haar consumptie van deze producten afhankelijk is van invoer; 

B. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 8 juli 2010 over de regeling inzake 

de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU2 heeft benadrukt dat het één 

van de essentiële doelstellingen van het EU-beleid met betrekking tot de invoer van 

visserij- en aquacultuurproducten moet zijn om ervoor te zorgen dat invoerproducten in 

alle opzichten aan dezelfde vereisten beantwoorden die ook voor producten van de EU 

gelden, en dat EU-inspanningen inzake duurzame visvangst niet verenigbaar zijn met de 

import van producten afkomstig uit landen die hun visserijinspanningen intensiveren 

zonder zorg voor de duurzaamheid daarvan; 

C. overwegende dat de EU zich met de mededeling van de Commissie van 14 oktober 

2015 getiteld "Handel voor iedereen: naar een meer verantwoord handels- en 

investeringsbeleid" (COM(2015)0497) verbindt tot een verantwoordelijker 

handelsbeleid als middel om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen ten uitvoer te 

leggen; 

D. overwegende dat de lidstaten verantwoordelijk zijn om te controleren of vis van EU-

producenten beantwoordt aan de sanitaire normen van de EU, en dat de Commissie voor 

ingevoerde vis derde landen machtigt tot het aanwijzen van inrichtingen die 

visserijproducten mogen uitvoeren naar de EU, op voorwaarde dat deze gelijkwaardige 

normen kunnen waarborgen; 

E. overwegende dat de ultraperifere regio's van de EU in het Caribisch gebied, de Indische 

Oceaan en de Atlantische Oceaan grenzen aan diverse derde landen wier voorschriften 

inzake visserij, productie en het in de handel brengen niet altijd overeenkomen met de 

Europese normen, waardoor er oneerlijke concurrentie met de lokale productie ontstaat; 

F. overwegende dat er met betrekking tot vissers tal van internationale instrumenten 

voorhanden zijn die moeten worden geratificeerd en uitgevoerd, zoals Verdrag nr. 188 

van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende werk in de visserijsector 

(ILO C188), de Overeenkomst van Kaapstad van de Internationale Maritieme 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0195. 

2 PB C 351 E van 2.12.2011, blz. 119. 
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Organisatie (IMO) van 2012 en het Internationaal Verdrag van de IMO betreffende de 

normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersschepen 

(STCW-F); 

G. overwegende dat in de conclusies van wetenschappelijk advies nr. 3/2017 van 

29 november 2017, getiteld "Food from the Oceans" (Voedsel uit de oceaan), wordt 

geadviseerd de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in te passen in alle 

beleidsdomeinen van de Unie en dezelfde aanpak te hanteren in andere internationale 

fora en bij de ondersteuning van andere regio's in de wereld, zodat er een evenwicht 

ontstaat tussen economische en milieudoelstellingen die verband houden met de 

productie van voedsel en met het mariene milieu; 

1. merkt op dat EU-marktdeelnemers alleen visserij- en aquacultuurproducten in de handel 

mogen brengen als ze een uitgebreide reeks regels naleven en beantwoorden aan strenge 

criteria, waaronder de regels van het GVB en normen inzake sanitaire vereisten, arbeid, 

veiligheid van vaartuigen en milieu; wijst erop dat al deze normen worden ondersteund 

door regelingen om naleving te waarborgen; is ervan overtuigd dat de combinatie 

hiervan leidt tot de creatie van strenge normen inzake de kwaliteit en duurzaamheid van 

een product, waarop de EU-consument terecht is gaan rekenen; 

2. is van mening dat het voor de duurzaamheid in derde landen goed zou zijn om voor hun 

visserij- en aquacultuurproducten de EU-normen inzake ecologische en sociale 

duurzaamheid na te leven, en dat dit ook bevorderlijk zou zijn voor een eerlijkere 

concurrentie tussen producten uit de EU en producten uit derde landen; 

3. is bezorgd over het feit dat bij de invoer van deze producten minder controles worden 

verricht, waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar gezondheidsnormen en naar de 

verordening betreffende illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-

verordening)1 en deze laatste controle enkel is bedoeld om te garanderen dat het product 

overeenkomstig de toepasselijke regels werd gevangen; 

4. benadrukt dat de EU alleen kan waarborgen dat ingevoerde en Europese visserij- en 

aquacultuurproducten gelijk worden behandeld – hetgeen een centrale doelstelling moet 

zijn van het visserijbeleid – door te eisen dat alle ingevoerde producten voldoen aan 

zowel de EU-normen op het gebied van instandhouding en beheer als de krachtens de 

EU-wetgeving opgelegde hygiënevoorschriften; wijst erop dat dit zou bijdragen tot 

eerlijkere concurrentie en een opwaardering van de normen voor de exploitatie van 

mariene hulpbronnen in derde landen; 

5. meent dat de inspanningen die de EU zich middels het gemeenschappelijk visserijbeleid 

(GVB) getroost om de bestanden in stand te houden en de visserij duurzaam te maken, 

niet verenigbaar zijn met de import van visserij- en aquacultuurproducten uit landen die 

hun visserijinspanningen opvoeren zonder zich te bekommeren om de duurzaamheid en 

die alleen oog hebben voor de kortetermijnwinsten; 

6. uit zijn bezorgdheid over de verschillende regels voor het in de handel brengen van vis, 

een situatie die een discriminerende markt tot gevolg heeft, ten nadele van EU-vissers 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad. 
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en -producenten van aquacultuurproducten, en is van mening dat om die reden de 

controles op visserij- en aquacultuurproducten moeten worden opgevoerd en verbeterd; 

7. is van mening dat de toepassing van de controleverordening1 in alle lidstaten moet 

worden aangescherpt, zodat de verordening op homogene en geharmoniseerde wijze 

wordt toegepast in alle stadia van de toeleveringsketen, met inbegrip van de diensten die 

worden geleverd in de detailhandel en in restaurants, en dit zowel voor EU-producten 

als voor ingevoerde producten; merkt op dat dit ook geldt voor 

etiketteringsvoorschriften; 

Sanitaire normen 

8. is verontrust door de vaststelling dat het door de Unie opgelegde systeem dat door de 

bevoegde autoriteiten van derde landen wordt gehanteerd voor de toetsing van de 

sanitaire normen voor naar de EU uitgevoerde visserijproducten onvoldoende 

garandeert dat deze normen te allen tijde worden nageleefd; 

9. verzoekt de Commissie meer opleiding, technische bijstand en middelen voor 

institutionele capaciteitsopbouw te verstrekken om ontwikkelingslanden te helpen te 

voldoen aan de EU-regels; moedigt initiatieven aan zoals het programma "Betere 

opleiding voor veiliger voedsel" van het directoraat-generaal Gezondheid en 

Voedselveiligheid (DG SANTE), dat opleidingen voor officieel controlepersoneel uit 

ontwikkelingslanden organiseert over EU-normen voor visserij- en 

aquacultuurproducten; 

10. wijst met nadruk op het belang van een strenge toepassing van Europese wetgeving die 

verband houdt met gezondheidsnormen en -inspecties in al haar aspecten 

(voedselveiligheid, traceerbaarheid, preventie) op ingevoerde visserij- en 

aquacultuurproducten, met inbegrip van diervoeder en grondstoffen voor diervoeder, 

aangezien dit essentiële aspecten zijn voor de bescherming van de consument; dringt er 

in die zin bij de Commissie op aan om haar programma voor inspecties in derde landen 

te verbeteren door de missies van het Voedsel- en Veterinair Bureau te verfijnen, 

hoofdzakelijk door het aantal gecontroleerde inrichtingen bij elke missie te verhogen, 

teneinde resultaten te verkrijgen die beter stroken met de realiteit van het derde land; 

11. merkt op dat zelfs uit de controles die door DG SANTE zelf worden uitgevoerd blijkt 

dat sommige derde landen er totaal niet in slagen te garanderen dat producten 

beantwoorden aan de noodzakelijke gezondheidsnormen, althans wat vissers- en 

fabrieksvaartuigen en koelschepen betreft, hetgeen de gezondheidscontroles die worden 

verricht in inspectieposten aan de grenzen van de EU bemoeilijkt waar het gaat om 

controle op de naleving van de wettelijke sanitaire voorschriften; 

12. beschouwt het als onrustwekkend dat niet-EU-vissersvaartuigen die actief zijn in de 

kustwateren van West-Afrika volgens waarnemingen moeite hebben om de 

traceerbaarheid van producten en de naleving van sanitaire normen te waarborgen; is 

van mening dat niet volledig kan worden vertrouwd op de echtheid van de certificaten 

die door derde landen worden toegekend aan vaartuigen en ondernemingen die naar de 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad. 
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EU mogen uitvoeren; 

13. meent dat het in tegenspraak is met het concept van de verantwoordelijkheid van de 

vlaggenstaat – dat ten grondslag ligt aan het GVB, met inbegrip van de IOO-

verordening – om derde landen de mogelijkheid te bieden hun recht op het toekennen 

van deze certificaten te delegeren aan andere geselecteerde derde landen, zelfs aan een 

kuststaat, en dat dit met name geldt voor de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat 

die het vangstcertificaat valideert; is van mening dat de Commissie een einde moet 

stellen aan de praktijk om derde landen de mogelijkheid te bieden deze bevoegdheid te 

delegeren aan andere landen; 

14. is bovendien van mening dat de bevoegde autoriteiten ten minste eenmaal per jaar een 

sanitaire controle van vissersvaartuigen moeten verrichten; 

Arbeidsrechten 

15. wijst op de tegenstelling tussen de erg lovenswaardige staat van dienst van de lidstaten 

met betrekking tot het ratificeren van arbeidsverdragen inzake zeevarenden, en hun 

buitengewoon povere staat van dienst wat betreft het ratificeren van verdragen die 

betrekking hebben op vissers, en spoort de lidstaten ertoe aan de desbetreffende 

instrumenten onmiddellijk te ratificeren, waaronder ILO C188, de Overeenkomst van 

Kaapstad en het SCTW-F; 

16. is vol lof over de sociale partners die met succes gebruik hebben gemaakt van 

artikel 155 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) om 

Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad1 tot stand te brengen, waarin ILO C188 

gedeeltelijk ten uitvoer wordt gelegd, maar betreurt dat de richtlijn geen betrekking 

heeft op zelfstandige vissers; spoort de Commissie ertoe aan het proces te voltooien 

door met een voorstel voor een aanvullende richtlijn te komen waarin 

handhavingsbepalingen zijn opgenomen, net als ze heeft gedaan voor de scheepvaart; 

17. dringt er in dit verband bij de Commissie op aan procedures op te starten om zich te 

beroepen op artikel 155 VWEU met betrekking tot het STCW-F-Verdrag, met het oog 

op een grotere veiligheid op zee bij het vissen, een beroepsbezigheid die alom 

bekendstaat als een van de gevaarlijkste ter wereld; 

18. staat achter de voortdurende inspanningen om het visserijbeleid van de EU te verbeteren 

en ecologisch duurzamer te maken, teneinde het langdurige voortbestaan van 

kustgemeenschappen te waarborgen en een bron van voedzame levensmiddelen in stand 

te houden; is van mening dat dit haaks staat op de steeds verdere openstelling van de 

EU-markt voor visserijproducten uit derde landen met minder strikte beheersregelingen; 

ziet dit als een gebrek aan coherentie tussen het visserijbeleid en het handelsbeleid; 

Handelsbeleid 

19. betreurt dat de Commissie soms tegengestelde signalen geeft aan derde landen, 

bijvoorbeeld in de onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten, of wanneer ze 

een land betere toegang verleent tot de EU-markt, ook al is dit land in het kader van de 

                                                 
1 PB L 25 van 31.1.2017, blz. 12. 
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IOO-verordening of de verordening inzake niet-duurzame visserij1 aangemerkt als land 

dat niet meewerkt;  

20. verzoekt de Commissie om het handelsbeleid en het visserijbeleid van de Unie nauw op 

elkaar af te stemmen, onder meer bij het voeren van onderhandelingen over 

handelsovereenkomsten waarin visserij aan bod komt; acht het van essentieel belang om 

een analyse te maken van de economische en sociale effecten van 

vrijhandelsovereenkomsten op de visserijproducten van de EU, om waar nodig te 

voorzien in passende vrijwaringsmaatregelen, en om bepaalde visserijproducten te 

beschouwen als gevoelig product; 

21. is van mening dat de EU, als grootste importeur van visserijproducten ter wereld, met 

andere landen die op grote schaal vis importeren de politieke verantwoordelijkheid deelt 

om ervoor te zorgen dat de handelsvoorschriften van de Wereldhandelsorganisatie 

(WTO) in overeenstemming zijn met de strengst mogelijke wereldwijde normen voor 

visserijbeheer en instandhouding van bestanden; verzoekt de Commissie in dit verband 

ervoor te zorgen dat de criteria voor eerlijke, transparante en duurzame handel in vis 

worden aangescherpt in de bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten van de 

EU; 

22. vraagt met klem dat er in door de Commissie onderhandelde 

vrijhandelsovereenkomsten en andere multilaterale overeenkomsten met 

handelsbepalingen aangescherpte hoofdstukken over duurzame ontwikkeling worden 

opgenomen waarin specifieke aandachtspunten van de visserij aan de orde worden 

gesteld, meer bepaald: 

 een expliciete bekrachtiging van de voorschriften van de IOO-verordening en 

een verbintenis van de kant van het derde land om een procedure te starten om te 

voorkomen dat IOO-producten in de handel worden gebracht in dat land, 

teneinde te verhinderen dat ze onrechtstreeks in de EU terechtkomen; 

 de eis ten aanzien van het derde land om belangrijke internationale instrumenten 

op het gebied van visserij – zoals het VN-Verdrag inzake het recht van de zee, 

de VN-visbestandenovereenkomst, de overeenkomst inzake 

havenstaatmaatregelen van de FAO (VN-Voedsel- en Landbouworganisatie) en 

de FAO-nalevingsovereenkomst – te ratificeren en daadwerkelijk ten uitvoer te 

leggen, en om zich te houden aan de normen van de desbetreffende regionale 

organisaties voor visserijbeheer (ROVB's); 

23. dringt erop aan dat daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de 

ultraperifere regio's bij het sluiten van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame 

visserij of handelsovereenkomsten met derde landen, en dat zo nodig wordt voorzien in 

uitsluiting van gevoelige producten; 

24. verzoekt de Commissie bij het opstellen van een post-brexit-overeenkomst de toegang 

tot de EU-markt van visserij- en aquacultuurproducten uit het Verenigd Koninkrijk 

afhankelijk te stellen van toegang tot de Britse wateren voor vaartuigen uit de EU en 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 1026/2012. 
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van toepassing van het GVB; 

25. verzoekt de Commissie een wijziging van de SAP-verordening1 voor te stellen om 

daarin voor de visserij belangrijke instrumenten op te nemen, zoals het VN-Verdrag 

inzake het recht van de zee, de VN-visbestandenovereenkomst, de FAO-

nalevingsovereenkomst en de overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen van de FAO, 

die alle moeten worden geratificeerd en toegepast, alsook bepalingen op grond waarvan 

de SAP+-status kan worden opgeschort wanneer de bepalingen van die instrumenten 

niet worden nageleefd;  

26. benadrukt dat de tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging van de hoofdstukken in 

vrijhandelsovereenkomsten die betrekking hebben op handel en duurzame ontwikkeling 

alleen kunnen worden weggewerkt en dat de desbetreffende bepalingen alleen kracht 

kan worden bijgezet als er een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme wordt 

ingevoerd (met overleg tussen regeringen, een panelprocedure, openbare toegang tot 

documenten en raadpleging van het maatschappelijk middenveld), met de mogelijkheid 

om sancties op te leggen wanneer internationale verbintenissen niet worden nagekomen; 

27. is verontrust over de zwakke punten en mazen in de douanecontroles die beschreven 

worden in speciaal verslag nr. 19/2017 van de Europese Rekenkamer, en dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan dat zij de daarin vervatte aanbevelingen zo spoedig 

mogelijk uitvoeren; 

28. wijst erop dat er naast de algemene verplichtingen inzake bekendmaking van niet-

financiële informatie voor grote bedrijven ook nog aanvullende, aangescherpte vereisten 

inzake zorgvuldigheidsverplichtingen zijn opgelegd aan marktdeelnemers van elke 

omvang (met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen) voor twee 

problematische sectoren – hout en conflictmineralen – die in de hele controleketen 

moeten worden toegepast; is van mening dat de visserij baat zou hebben bij soortgelijke 

verplichtingen en dringt er bij de Commissie op aan om na te gaan of het haalbaar is om 

voor visserijproducten zorgvuldigheidsvereisten in te voeren; 

Handelsnormen 

29. stelt vast dat de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1379/2013 betreffende een 

gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten weliswaar 

van toepassing zijn op alle visserij- en aquacultuurproducten, maar dat de bepalingen 

betreffende etikettering voor consumenten slechts gelden voor een relatief kleine groep 

van producten en niet verplicht is voor bereidingen en conserven of verwerkte 

producten; is van mening dat de consumenteninformatie ook voor deze producten moet 

worden verbeterd, onder meer door bijkomende verplichte informatie aan te brengen op 

de etiketten; vindt dat de etikettering van deze producten moet worden verbeterd, zodat 

de consument goed geïnformeerd is en de traceerbaarheid van visserij- en 

aquacultuurproducten gewaarborgd is; 

30. verzoekt de Commissie informatiecampagnes te bevorderen waarin wordt uitgelegd 

welke inspanningen de vis- en aquacultuurproducenten in de EU zich getroosten om 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 978/2012; PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1. 
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duurzaamheid te garanderen, en waarin de nadruk wordt gelegd op de strenge 

kwaliteits- en milieunormen die de EU-wetgeving oplegt in vergelijking met die van 

derde landen; 

31. is ervan overtuigd dat de Europese consumenten dikwijls andere keuzen zouden maken 

als ze beter ingelicht zouden zijn over de ware aard van producten in de winkelrekken, 

over hun geografische oorsprong, hun kwaliteit en de omstandigheden waarin deze 

producten zijn geproduceerd of gevangen; 

32. is van mening dat ook de vermelding van de vlaggenstaat van het vaartuig dat de vis 

heeft gevangen deel moet uitmaken van de verplichte informatie op de etiketten van 

visserijproducten; 

33. is ingenomen met de onlangs door de Commissie opgestarte evaluatie van 

handelsnormen die tientallen jaren geleden zijn vastgesteld, om na te gaan welke 

normen moeten worden toegepast in de context van de huidige handelspraktijken en de 

beschikbare technologieën voor de traceerbaarheid van producten; 

Controleregeling 

34. meent dat de drie verordeningen die samen de controleregeling vormen, kunnen worden 

beschouwd als een evenwichtig pakket en dat deze voor aanzienlijke verbeteringen 

hebben gezorgd in het visserijbeheer in de EU; 

35. uit woorden van lof voor de Commissie voor de manier waarop zij de IOO-verordening 

ten uitvoer heeft gebracht met betrekking tot derde landen, waarmee ze heeft bewezen 

dat de EU in haar rol van verantwoordelijke markstaat een gigantische invloed kan 

uitoefenen op de wereldwijde visserij; dringt er bij de Commissie op aan druk te blijven 

uitoefenen op derde landen voor het treffen van maatregelen om te voorkomen dat uit 

IOO-visserij afkomstige producten op hun markt terechtkomen; 

36. vestigt de aandacht op het onlangs gepubliceerde rapport van een aantal organisaties uit 

het maatschappelijk middenveld, waarin de invoerstromen van visserijproducten naar 

EU-landen worden geanalyseerd vanaf 2010, het jaar waarin de IOO-verordening in 

werking is getreden, en waarin wordt aangetoond hoe tekortkomingen in de controles op 

de invoer uit derde landen naar de lidstaten en niet-eenvormige normen ertoe kunnen 

leiden dat niet-conforme producten op de Europese markt belanden; verzoekt de 

lidstaten, de doorvoerlanden en de landen van bestemming dan ook om voor betere 

onderlinge coördinatie te zorgen om te garanderen dat vangstcertificaten die voor de 

invoer van visserijproducten worden afgegeven nauwkeuriger worden onderzocht; acht 

het van fundamenteel belang dat er een geharmoniseerd en gecoördineerd Europees 

computersysteem wordt opgezet dat de controles op de invoer van visserijproducten in 

de lidstaten kan vereenvoudigen; 

37. is van mening dat de Commissie en sommige lidstaten er niet in zijn geslaagd alle drie 

de verordeningen strikt toe te passen en te handhaven, zoals blijkt uit documenten van 

de Commissie, de Rekenkamer en onafhankelijke waarnemers; 

38. is van mening dat er naast de toepassing van de IOO-verordening ook een striktere 

controle moet plaatsvinden verderop in het proces van afzet van die vis, met name door 
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middel van strengere audits ten aanzien van de lidstaten en van bedrijven die ervan 

worden verdacht producten te leveren die afkomstig zijn van illegale visserij; 

 39. verzoekt de Commissie alle beschikbare middelen aan te wenden om ervoor te zorgen 

dat alle landen die visserij- en aquacultuurproducten uitvoeren naar de EU een strikt 

beleid inzake de instandhouding van bestanden toepassen; spoort de Commissie ertoe 

aan om in alle geëigende fora met die landen samen te werken, met name in de ROVB's; 

40. stelt vast dat mislukkingen op het vlak van tenuitvoerlegging betrekking hebben op vele 

aspecten, zoals: 

 een ongelijk niveau van sancties en de mislukte toepassing van het puntensysteem 

in verschillende lidstaten; 

 sancties die niet altijd voldoende afschrikkend, doeltreffend of evenredig zijn om 

herhaling van de inbreuken te voorkomen; 

 ontoereikende gegevensvergaring en -uitwisseling door en tussen de lidstaten, met 

name vanwege het ontbreken van een gemeenschappelijke, compatibele databank; 

 slechte traceerbaarheid van vis, onder meer bij het overschrijden van nationale 

grenzen; 

 slechte controle op weging; 

 grote verschillen op het vlak van de verificatie van ingevoerde producten en de 

plaats van binnenkomst, met inbegrip van vangstcertificaten; 

 gebrek aan een voor alle lidstaten duidelijke en eenvormige definitie van ernstige 

inbreuken; 

41. wijst erop dat moet worden gewaarborgd dat een geïmporteerd product dat in een haven 

van de ene lidstaat is afgekeurd, niet toch op de EU-markt komt via een haven van een 

andere lidstaat; 

42. is het ermee eens dat sommige bepalingen van de controleverordeningen voor 

interpretatie vatbaar zijn en een uniforme tenuitvoerlegging in de weg hebben gestaan, 

maar is van mening dat de Commissie en de lidstaten met de nodige openheid en 

politieke wil grotere inspanningen zouden kunnen leveren om een beter 

geharmoniseerde uitvoering van de bestaande wetgeving te waarborgen, bijvoorbeeld 

door richtsnoeren en interpretaties te verstrekken; 

43. wijst erop dat dit net de intentie was van de deskundigengroep inzake naleving van de 

verplichtingen uit hoofde van de visserijcontroleregeling van de Europese Unie, die is 

opgericht in het kader van de GVB-hervorming als forum waar de diverse spelers open 

en oordeelvrij konden spreken over tekortkomingen, en betreurt dat de groep zich tot nu 

toe niet in die zin heeft ontwikkeld; 

44. is van mening dat er veel meer moet worden gedaan om de onverkorte toepassing van 

het controlestelsel aan te moedigen, met passende vervolgmaatregelen in geval van 
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gesignaleerde inbreuken, betere verslaglegging door de lidstaten over ondernomen 

acties, en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten onderling en met de 

Commissie; 

45. verzoekt de Commissie met klem alle middelen waarover zij beschikt aan te wenden om 

de lidstaten ertoe aan te sporen om de bepalingen van het controlestelsel volledig toe te 

passen, eventueel zelfs met inbegrip van inhouding van middelen uit het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij; 

46. herhaalt de conclusie van zijn resolutie van 25 oktober 2016 over hoe we de controles 

op de visvangst homogeen kunnen maken in Europa1 dat een herziening van de 

controleverordening of de IOO-verordening er specifiek op moet worden toegespitst om 

alleen die aspecten aan te pakken die doeltreffende en gelijke controles in alle lidstaten 

van de Unie in de weg staan; 

47. dringt erop aan de bevoegdheden van het Europees Bureau voor visserijcontrole 

(EFCA) uit te breiden met het verrichten van controles op vaartuigen die onder de 

visserijovereenkomsten vallen, onder meer door bij de controles naar samenwerking 

met de bevoegde autoriteiten van de ondertekenende staat te streven, en vraagt dat het 

EFCA met het oog hierop wordt voorzien van de nodige middelen; 

48. betreurt ten zeerste dat de Commissie heeft besloten een ingrijpende herziening van het 

hele controlestelsel te starten zonder overeenkomstig de richtsnoeren inzake beter 

wetgeven een behoorlijke openbare raadpleging te houden over de tenuitvoerlegging 

van de IOO-verordening, het mandaat van het EFCA of de herziening van het hele 

pakket; is van mening dat de organisatie van een formele openbare raadpleging over al 

deze elementen voordat er een herzieningsvoorstel wordt ingediend alle 

belanghebbenden de mogelijkheid zou bieden om voldoende inspraak te hebben in de 

herziening van deze uiterst kritieke pijler van het GVB; 

49. wijst er nadrukkelijk op dat een herziening niet mag leiden tot een afzwakking van de 

huidige maatregelen, maar eerder een verbetering en versterking moet inhouden van 

gelijke voorwaarden op het gebied van visserijcontrole, als enige manier om de 

"gemeenschappelijke" dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid te 

waarborgen; 

50. hamert erop dat het herziene controlestelsel onder meer de volgende basisbeginselen 

moet omvatten: 

– voor de hele EU geldende standaarden en normen inzake inspecties op zee, in de 

haven en in de volledige controleketen; 

– volledige traceerbaarheid van vis in de diverse stadia van de controleketen, van het 

vaartuig tot het uiteindelijke verkooppunt; 

– volledige gegevens over vangsten door alle exploitanten, met inbegrip van vaartuigen 

met een lengte van minder dan 10 meter en recreatievissers; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0407. 
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– even hoge sancties in alle lidstaten; 

– een gemeenschappelijke definitie van inbreuken; 

– een door alle lidstaten op gelijke wijze toegepast puntensysteem; 

– sancties die voldoende afschrikkend, doeltreffend en evenredig zijn; 

– een voor de Commissie en alle lidstaten toegankelijk systeem voor de uitwisseling van 

alle informatie met betrekking tot waargenomen inbreuken en het wettelijk en 

gerechtelijk gevolg dat hieraan wordt gegeven; 

– volledige toepassing van verbeteringen in de beschikbare technologieën, met de 

mogelijkheid om nieuwe technologieën toe te passen naarmate die zich ontwikkelen 

zonder dat daarvoor wetswijzigingen nodig zijn; 

– ondubbelzinnige vaststelling van verantwoordelijkheden van de Commissie en de 

lidstaten en, indien van toepassing, de regio's binnen de lidstaten; 

– geen regionalisering van de controleverordening; 

51. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk met haar voorstel voor de wijziging van de 

controleverordening te komen; 

52. benadrukt dat de bepalingen en beginselen van de IOO-verordening op geen enkele 

manier mogen worden gewijzigd of afgezwakt, gezien het enorme succes van deze 

verordening en de effecten ervan op de visserij in de hele wereld; 

53. hamert erop dat er bij het opnemen van derde landen in de procedures van de IOO-

verordening voor de voorafgaande bepaling, de bepaling en het opstellen van de lijst 

geen enkele politieke inmenging mag zijn, en dat schrapping uit de lijst strikt gebaseerd 

moet zijn op de eis dat het betrokken land de door de Commissie noodzakelijk geachte 

verbeteringen volledig heeft gerealiseerd; 

54. is van mening dat de rol van het EFCA versterkt moet worden om het bureau een 

grotere rol toe te kennen bij de toepassing van de controle- en IOO-verordeningen, met 

inbegrip van de verificatie en kruiscontrole van gegevens in de hele controleketen, de 

planning en coördinatie van inspecties door de Commissie en de lidstaten en de 

verificatie van vangstcertificaten;  

º 

º º 

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

Commissie.  
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