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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. erkent het belang van het actieplan, maar wijst op de gebrekkige opname van aquatische 

soorten; 

2. wijst op het feit dat de Unie zich er in het kader van het Verdrag inzake biodiversiteit 

onder meer toe verplicht heeft de mariene biodiversiteit in het algemeen, in wateren van 

de Unie en op volle zee te beschermen; benadrukt dat het doel van het beschermen van de 

mariene biodiversiteit op verschillende manieren moet worden nagestreefd, onder meer 

door IOO-visserij tegen te gaan, toezicht te houden op alle vormen van handel op zee, de 

externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid te versterken en misdaad in het 

algemeen te bestrijden; 

3. merkt op dat de EU-verordening om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij 

(IOO-visserij) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen effect heeft gehad, maar 

beklemtoont dat deze krachtiger ten uitvoer moet worden gelegd om te verzekeren dat er 

geen illegale vis op de Europese markt komt; meent dat de EU-lidstaten consistenter en 

doeltreffender te werk moeten gaan bij het controleren van vangstdocumentatie 

(vangstcertificaten), met name van landen met een hoog risico, om te waarborgen dat vis 

legaal is gevangen; 

4. brengt in herinnering dat de zeeschildpadsoorten Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata 

en Dermochelys coriacea bedreigd worden door illegale handel en dat zij niet alleen 

illegaal maar in sommige industriële visserijtakken ook nog steeds als bijvangst worden 

gevangen; 

5. herinnert de Commissie eraan dat illegale handel in aquatische soorten ook gevolgen heeft 

voor de economische ontwikkeling van kustgemeenschappen en de milieuduurzaamheid 

van onze wateren; 

6. merkt op dat de EU-verordening om IOO-visserij te voorkomen, tegen te gaan en te 

beëindigen alleen op lange termijn doeltreffend kan zijn als informatie over de invoer van 

visserijproducten in realtime tussen de 28 lidstaten kan worden gedeeld, wat 

(vergelijkende) controles en uiteindelijk een gecoördineerde aanpak voor het opsporen en 

blokkeren van verdachte aanvoer mogelijk maakt; verzoekt de Commissie daarom een 

elektronische databank te creëren met gegevens over ingevoerde visserijproducten om 

mogelijk misbruik te voorkomen; 

7. vestigt de aandacht op de economische, sociale en milieugerelateerde kosten van de 

handel in mariene soorten, die leidt tot het verlies van mariene biodiversiteit, ecosystemen 

in gevaar brengt, de inkomstenbronnen van degenen die actief zijn op het gebied van 

duurzame visserij beperkt en een bedreiging vormt voor de gezondheid; 

8. brengt in herinnering dat de steurpopulatie drastisch is gedaald als gevolg van verwoesting 

van de habitat en intense exploitatie om aan de vraag naar kaviaar te kunnen voldoen; 



 

PE585.608v02-00 4/8 AD\1106471NL.docx 

NL 

beklemtoont dat de handel in kaviaar wordt geregeld door de Overeenkomst inzake de 

internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), en 

dat de exploitatie van bepaalde soorten verboden is; 

9. herinnert de Commissie eraan dat veel aquatische soorten ook met uitsterven worden 

bedreigd, wat gevolgen zal hebben voor de houdbaarheid van veel ecosystemen; 

10. wijst erop dat het illegaal oogsten van koraal, zoals in het geval van Corallium rubrum in 

de Middellandse Zee en Atlantische Oceaan, of de onbedoelde bijvangst van koraal bij 

bodemtrawl- en beuglijnvisserij, een bedreiging vormt voor habitats en de 

ecosysteemdiensten die zij ondersteunen; 

11. juicht toe dat er in het plan veel belang wordt gehecht aan toezicht, maar spoort de 

Commissie ertoe aan nauwkeuriger te zijn in haar bewoordingen wanneer het gaat om 

IOO-visserij en het Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC) in het bijzonder; 

12. is voorstander van een krachtiger tenuitvoerlegging van de bestaande overeenkomsten en 

van de handhaving van nieuwe wetgeving op nationaal niveau, met name in 

ontwikkelingslanden, zodat de CITES- en IOO-verordeningen worden nageleefd, door te 

helpen bij de ontwikkeling van programma's, de vaststelling van verordeningen, de 

organisatie van workshops en handhaving; 

13. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het nieuwe actieplan een mechanisme omvat 

voor samenwerking op het vlak van de bestrijding van IOO-visserij en de ontwikkelde 

strategieën voor de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten; 

14. roept de Commissie ertoe op te erkennen dat er IOO-visserij plaatsvindt op Europees 

grondgebied en in het directe nabuurschap (bijv. op glasaal, steur en koraal) en hier de 

nodige aandacht aan te besteden, en dringt aan op verscherpt toezicht op kwetsbare 

mariene soorten en op soorten die uit hoofde van CITES beschermd zijn; 

15. benadrukt dat DG MARE en DG TRADE van de Commissie doeltreffend moeten 

samenwerken om te waarborgen dat er geen IOO-visserijproducten de Unie worden 

ingevoerd en dat er geen handelsovereenkomsten worden gesloten die IOO-soorten 

omvatten; 

16. meent dat moet worden verzekerd dat maatregelen in het kader van het Actieplan tegen de 

handel in wilde dieren en planten in overeenstemming zijn met het EU-recht inzake IOO-

visserij; 

17. onderstreept hoe belangrijk het is de illegale uitvoer uit Europa van glasaal en Europese 

steur voor de handel in kaviaar tegen te gaan; 

18. pleit voor krachtigere instrumenten voor toezicht op de handel in wilde dieren en planten, 

met name ten aanzien van de illegale handel in soorten die gebruikt worden voor aquaria 

en de onlineverkoop (bijv. aankopen door aquariumhouders); 

19. benadrukt het belang van controles, opleiding en bewustmakingscampagnes bij de 

handhaving van het actieplan tegen de handel in wilde dieren en planten binnen de 

visserijsector; 
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20. wijst andermaal op het belang van het blijven uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 

en technologische aanpassingen op het gebied van het vistuig, om bijvangst te voorkomen 

en de druk op de bestanden van de doelsoorten voor de handel te verlichten; 

21. pleit voor een herziening van de vergunningen voor de invoer van organismen of delen 

van organismen waarvoor beschermingsmaatregelen zijn getroffen (in het kader van 

Verordening 1185/2003, als gewijzigd bij Verordening 605/2013); 

22. spoort de Commissie ertoe aan te putten uit de ervaring die is opgedaan in de strijd tegen 

IOO-visserij om de methoden die gebruikt worden voor de bestrijding van de handel in 

wilde dieren en planten te verbeteren; 

23. onderstreept hoe belangrijk het is dat visserijproducten in de hele toeleveringsketen 

traceerbaar blijven en naar behoren worden geëtiketteerd; benadrukt dat illegale en 

ongemelde visserij een bedreiging vormt voor de duurzame exploitatie van levende 

aquatische rijkdommen en de inspanningen voor een beter beheer van de oceanen en de 

bescherming van de mariene biodiversiteit ondermijnt; 

24. merkt op dat DNA-gebaseerde identificatietechnieken een waardevolle ondersteuning 

kunnen bieden voor toezicht, maar ook voor gerichte onderzoeken in het kader van 

vervolging; acht DNA-gebaseerde instrumenten ideaal voor het achterhalen van de 

herkomst van vis en visserijproducten, aangezien DNA zich in alle cellen bevindt en zelfs 

uit gefrituurde vis kan worden gehaald; 

25. stelt voor dat het systeem van de uitgifte van gele en rode kaarten aan derde landen die 

niet meewerken aan de strijd tegen IOO-visserij eveneens kan worden gebruikt als een 

mechanisme voor de bestrijding van handel in wilde dieren en planten; 

26. wijst erop dat legale aalvissers eensgezind zijn in hun oproep om een EU-etiket in het 

leven te roepen waarmee de traceerbaarheid en de eerlijkheid van de markt voor aal 

kunnen worden gewaarborgd; 

27. onderstreept het belang van kwaliteitsvolle gegevens in de visserijsector en van een 

doeltreffende gegevensuitwisseling tussen de bevoegde handhavingsinstanties in de 

lidstaten; 

28. dringt aan op strengere regels en controles voor recreatievisserij, aangezien hier geen 

adequate regelgeving voor bestaat op nationaal niveau en producten hierdoor op de zwarte 

markt kunnen worden verkocht; 

29. benadrukt het belang van traceerbaarheid voor het vaststellen van de herkomst en routes 

van de handel in wilde dieren en planten in de EU om dit verschijnsel beter te kunnen 

bestrijden; 

30. dringt aan op een verscherpt toezicht op en betere bescherming van kwetsbare mariene 

ecosystemen, ecologisch of biologisch belangrijke mariene zones en het Natura 2000-

netwerk, op basis van doorlopende raadpleging van alle belanghebbenden, met het oog op 

het behoud van soorten die als gevolg van illegale handel onder druk staan; 

31. acht het van essentieel belang harder op te treden tegen de wijdverbreide verwoesting van 
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rivieren door criminelen, die illegaal grote hoeveelheden vis vangen om deze op Europese 

markten te verkopen, zonder enige acht te slaan op de gevangen soort of de milieueffecten 

als gevolg van de verstoring van het leefmilieu van wilde dieren en planten; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten samen te werken aan strengere grenscontroles zodat de uitvoer 

van vis die bestemd is voor verkoop op de zwarte markt kan worden onderschept, 

aangezien deze een enorme bedreiging vormt voor met name de gezondheid van 

consumenten; 

32. pleit voor acties ter bevordering van het gebruik van instrumenten waarmee een duurzame 

exploitatie van kwetsbare natuurlijke rijkdommen wordt gegarandeerd; 

33. is er voorstander van dat de lidstaten de opbrengsten uit boetes voor illegale handel 

investeren in de bescherming en het behoud van wilde flora en fauna; 

34. is van oordeel dat illegale visserij mariene ecosystemen en de biodiversiteit verwoest, de 

visbestanden rechtstreeks aantast en kust- en eilandregio's ondermijnt; 

35. merkt op dat de omvang van de illegale visserij wordt geschat op 19 % van de waarde van 

de gemelde vangsten; 

36. is voorstander van alternatieve vormen van duurzame productie (bijv. de aquacultuur) om 

de druk op wilde soorten te verlichten; 

37. wijst op de belangrijke bijdrage die kustgemeenschappen kunnen leveren bij de bestrijding 

van de illegale handel in wilde dieren en planten, en ondersteunt hun rol bij het behoud 

van wilde dieren en planten en milieuvriendelijke activiteiten; 

38. is van mening dat het overtuigen van consumenten om weloverwogen keuzes te maken bij 

het kopen van producten op basis van wilde dieren of planten een van de krachtigste 

instrumenten is om illegale en niet-duurzame handel in wilde dieren en planten aan te 

pakken; juicht de productie en aankoop van gecertificeerde producten op basis van 

mariene wilde dieren en planten toe; 

39. acht initiatieven om het milieubewustzijn en de milieukennis te vergroten van essentieel 

belang voor de bescherming van de mariene biodiversiteit, en gelooft dat op dit vlak een 

sleutelrol is weggelegd voor het onderwijs en de media; 

40. brengt in herinnering dat het scheppen van bewustzijn onder burgers ten aanzien van de 

handel in wilde dieren en planten en het belang van de traceerbaarheid van producten 

cruciaal zijn voor de bestrijding van illegale activiteiten door hun markt te verkleinen; 

41. is voorstander van de invoering van een vorm van erkenning op Europees niveau voor 

betrokkenen die zich in het bijzonder inzetten voor de strijd tegen illegale handel; denkt 

hierbij aan een prijs voor personen die zich, soms met risico voor eigen leven, op 

bijzondere wijze inzetten voor de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten, in 

land- of berggebieden, meren, rivieren of op zee; 

42. beschouwt 'effectief multilateralisme' als een van de hoekstenen van het extern optreden 

van de Unie, en wijst erop dat de Commissie dit als de meest participatieve, niet-

discriminerende en inclusieve manier beschouwt om internationale governance op te 
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bouwen, met name met het oog op de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten; 

benadrukt dat de Unie daarom een prominentere rol moet spelen binnen internationale 

organisaties; 

43. meent dat de straffen voor de handel in wilde dieren en planten, met name in gebieden met 

kwetsbare mariene ecosystemen of gebieden die onder het Natura 2000-netwerk vallen, 

streng genoeg moeten zijn om potentiële daders af te schrikken; 

44. wenst dat de financiële middelen in het actieplan worden vastgesteld en dat hierin ook 

gekwantificeerde streefdoelen worden opgenomen aan de hand waarvan de 

tenuitvoerlegging op lange termijn kan worden beoordeeld. 
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