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I. Inleiding

 Ontstaan van de Commissie visserij

Het besluit tot oprichting van de Commissie visserij is genomen op 21 juli 1994, tijdens de 
constitutieve zitting van de vierde zittingsperiode (1994-1999) van het Europees Parlement. 
Voordien werden kwesties die betrekking hadden op het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB) behandeld door aanvankelijk een werkgroep en later een subcommissie visserij binnen 
de Commissie landbouw. 

Het besluit dat destijds is genomen had praktische en politieke redenen. De subcommissie 
visserij fungeerde namelijk reeds als een volwaardige commissie, zij het met de nadelen die 
de afhankelijkheid van een andere commissie met zich meebracht. Aan de andere kant was er 
een toenemende politieke druk om de visserijsector de plaats te geven die deze in de 
organisatiestructuur van het Parlement verdiende, met het oog op de specifieke eigenschappen 
van dit gemeenschapsbeleid en het belang dat het had verworven na de diverse uitbreidingen 
van de EU.

 Belang, inhoud en doelstellingen van het GVB

Hoewel de visserijsector over het algemeen een geringe bijdrage levert aan het BBP van de 
lidstaten, speelt de visserij een belangrijke rol als bron van werkgelegenheid in regio’s waar 
vaak weinig alternatieven bestaan. Bovendien voorziet de sector de markt van de Europese 
Unie, een van de belangrijkste ter wereld, van visserijproducten. De Europese Unie is een van 
de grootste mogendheden ter wereld op het gebied van visserij en aquacultuur.

Volgens de huidige kaderverordening van het GVB (Verordening (EG) nr. 2371/2002 van 
de Raad van 20 december 2002), heeft het gemeenschappelijk visserijbeleid betrekking op 
“de instandhouding, het beheer en exploitatie van levende aquatische hulpbronnen en de 
aquacultuur en op de verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten” voor zover 
deze activiteiten worden uitgeoefend op het grondgebied van de lidstaten, in communautaire 
wateren, door communautaire vissersvaartuigen of door onderdanen van de lidstaten 
onverminderd de primaire verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat. Het doel van het GVB is 
om coherente maatregelen te formuleren met betrekking tot de instandhouding, het beheer en 
de exploitatie van levende aquatische hulpbronnen, de beperking van het milieueffect van de 
visserij, de voorwaarden voor toegang tot de wateren en hulpbronnen, het structuurbeleid en 
het beheer van de vlootcapaciteit, controle en handhaving, aquacultuur, de 
gemeenschappelijke ordening der markten en de internationale betrekkingen. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid garandeert “een exploitatie van de levende aquatische 
hulpbronnen die voor duurzame omstandigheden op economisch, ecologisch en sociaal 
gebied zorgt”.

Vanaf de eerste gemeenschappelijke maatregelen in de sector in 1970 en de oprichting van het 
GVB in 1983 is op alle gebieden van dit gemeenschapsbeleid een omvangrijke ontwikkeling 
waargenomen. Ondanks de ingrijpende hervorming in 2002 staat het GVB 27 jaar na zijn 
oprichting voor grote uitdagingen, aangezien het zijn zwakke punten moet wegwerken en 
geconfronteerd wordt met onder andere de uitputting van hulpbronnen en de overcapaciteit 
van de vloot, de economische en sociale neergang in de visserijsector, de globalisering van de 
markt voor visserij- en aquacultuurproducten, de gevolgen van de klimaatverandering, de 
behoefte om de duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur een nieuwe impuls te 
geven en de eisen van een op een ecosysteem gebaseerde aanpak in het kader van nieuwe 
geïntegreerd maritiem beleid en de milieupijler daarvan, de “Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie”.



 Bevoegdheden en statuut van de Commissie visserij

Overeenkomstig bijlage VI, punt XIV, van het Reglement van het Europees Parlement, is 
de Commissie visserij bevoegd voor:
 “de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beheer 

daarvan;
 instandhouding van visbestanden;
 de gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector visserijproducten;
 het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur, met inbegrip van de 

financieringsinstrumenten oriëntatie visserij;
 internationale visserijovereenkomsten.”

In de loop van de zesde zittingsperiode heeft de Commissie visserij herhaaldelijk gevraagd en 
voorstellen gedaan om dit punt van bijlage VI van het Reglement te herformuleren, teneinde 
de omschrijving van haar bevoegdheden beter te specificeren en bij te werken met het oog op 
de tussentijdse ontwikkelingen (zie bijlage 11.3 van dit document).

Tot op heden heeft de Commissie visserij een statuut van “geneutraliseerde commissie” gehad 
(een lid van een dergelijke commissie kan tegelijk lid zijn van een andere parlementaire 
commissie en plaatsvervanger in een derde commissie). Tijdens de bijeenkomst van 12 maart 
2009 heeft de Conferentie van fractievoorzitters in het EP besloten de Commissie visserij te 
“deneutraliseren”, ingaand op een verzoek dat deze herhaaldelijk had geuit. Daarnaast heeft 
de commissie geadviseerd de herziening van bijlage VI van het Reglement te beperken tot 
“enkel technische aanpassingen”. Het besluit van het EP van 6 mei 2009 dienaangaande laat 
punt XIV van bijlage VI ongewijzigd.

 Activiteiten van de Commissie visserij

De Commissie visserij heeft gedurende deze zittingsperiode belangrijke verslagen en 
aanbevelingen over deze onderwerpen aangenomen (bijlage 3, 4, 5 en 6).

De overige activiteiten van de commissie betroffen: 
- het organiseren van openbare hoorzittingen (bijlage 8 en 14);
- mondelinge vragen en ontwerpresoluties in de plenaire vergadering (bijlage 7);
- het organiseren van delegatiebezoeken in diverse lidstaten of derde landen (bijlage 9);
- deelname van leden, in de rol van waarnemers, aan jaarlijkse bijeenkomsten van regionale 

visserijorganisaties of andere internationale bijeenkomsten (bijlage 10);
- het organiseren van informele hoorzittingen en ontmoetingen met vertegenwoordigers van 

de sector en andere organisaties of instanties die betrokken zijn bij de visserij (bijlage 14);
- deelname aan seminars en conferenties die door andere instellingen worden georganiseerd;
- het regelmatig verspreiden van informatie aan leden via de nieuwsbrief The Trawler-Le 

Chalutier (periodiek nieuws naar aanleiding van elke bijeenkomst van de Commissie 
visserij);

- het laten uitvoeren van studies (bijlage 12) en workshops, die in de loop van de zesde 
zittingsperiode zijn gehouden (bijlage 13) door de bevoegde thematische afdeling van het 
Directoraat-generaal Intern beleid van het Europees Parlement (“Structuur- en 
cohesiebeleid”).

Hoewel het optreden van de Commissie visserij in het wetgevingsproces beperkt is in verband 
met de raadplegingsprocedure, die normaal gesproken van toepassing is voor haar 
bevoegdheidsgebied (artikel 37 van het EG-Verdrag), zijn verschillende voorstellen van de 
commissie, geheel of gedeeltelijk, door de Europese Commissie of de Raad in beschouwing 
genomen of soms, direct of indirect, van invloed geweest op de genomen besluiten. De 
Commissie visserij heeft een belangrijk platform voor debatten en politieke druk geboden, 
doordat zij bij meerdere cruciale gelegenheden vertegenwoordigers van de sector aan het 



woord heeft gelaten: tijdens haar bijeenkomsten door middel van openbare hoorzittingen of 
tijdens delegatiebezoeken in verschillende regio’s, waarin talrijke contacten zijn gelegd met 
vertegenwoordigers van de sector en van de nationale en regionale autoriteiten. Daarnaast 
moet erop worden gewezen dat de Commissie visserij en haar leden zich in bijzondere 
crisissituaties altijd waakzaam en hulpbereid hebben getoond als het gaat om de bescherming 
van de belangen van de sector door het stellen van mondelinge vragen aan de Commissie of 
door het indienen van ontwerpresoluties in de plenaire vergaderingen. Deze rol heeft de 
Commissie visserij sinds haar oprichting voortdurend vervuld en deze is ook in de zesde 
zittingsperiode tot uiting gekomen.

 De uitdagingen van zevende zittingsperiode

De Europese Commissie is gestart met de herziening van het GVB, zoals voorzien in de 
Kaderverordening (EG) nr. 2371/2002 door het aannemen van het werkdocument in 
september 2008, de publicatie van een groenboek op 22 april 2009 en het organiseren van een 
grote openbare raadpleging. De nieuwe Commissie visserij zal actief deelnemen aan deze 
beschouwingen en aan het uitwerken van de toekomstige hervorming. Bovendien zullen het 
Parlement en de Raad na de mogelijke inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
overeenkomstig de gebruikelijke wetgevingsprocedure de voorbereidingen treffen die 
noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB). Deze situatie zal verstrekkende veranderingen met zich meebrengen en 
onze commissie een grotere verantwoordelijkheid geven, aangezien zij zich in het kader van 
de medebeslissingsprocedure zal moeten uitspreken over onderwerpen die cruciaal zijn voor 
de toekomst van het GVB.

Dit document, dat is opgesteld door het secretariaat van de Commissie visserij, is bedoeld om 
een algemeen, beknopt en niet uitputtend overzicht te geven van de activiteiten van de 
commissie gedurende de zesde zittingsperiode, met name ten behoeve van de nieuwe leden 
van de commissie.

II. Naar een uniforme en efficiënte toepassing van het GVB

Het EP heeft gedurende de verschillende zittingsperiodes betreurd dat de voorschriften van 
het GVB onvoldoende zijn nageleefd, en heeft de lidstaten meermaals verzocht hun controles 
te verbeteren, inspectiecriteria en sancties te harmoniseren, de inspectieresultaten 
inzichtelijker te maken en het communautair inspectiesysteem te versterken. In de loop van de 
zesde zittingsperiode heeft het EP actief bijgedragen aan de versterking van het communautair 
beleid voor de controle van het GVB, die een van de fundamenten van het GVB zelf vormt en 
de afgelopen jaren een significante ontwikkeling heeft gekend.

Het EP heeft zich 23 februari 2005 uitgesproken (A6-0022/2005, rapporteur: Elspeth 
ATTWOOLL, ALDE, GB) over het voorstel voor een verordening van de Raad tot 
oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC). De oprichting van 
het CBVC maakt deel uit van de hervorming van 2002. Het bureau is operationeel sinds 2007 
en de directeur heeft regelmatig deelgenomen aan bijeenkomsten van de Commissie visserij 
om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van het CBVC.

Het EP heeft 15 februari 2007 de niet-wetgevende resolutie aangenomen over de uitvoering 
van het EU-Actieplan ter bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-
gereglementeerde visserij (INN) (A6-0015/2007, rapporteur: Marie-Hélène AUBERT -
Verts/ALE, FR). Aan de Commissie en de lidstaten werd gevraagd zich extra in te zetten voor 
de uitvoering van vijftien acties in het EU-Actieplan van 2002 ter bestrijding van de INN-
visserij. Een van de aanbevolen acties was het verzoek aan de Commissie om de volgende 
maatregelen in haar wetgevingsvoorstel op te nemen: het aanmaken van een communautair 



register van schepen die zich bezig houden met INN-visserij, waaronder onder meer schepen 
die op zwarte lijsten van regionale visserijorganisaties staan vermeld; dit register zou de 
snelle uitwisseling van informatie tussen de lidstaten vergemakkelijken en zou het mogelijk 
maken toezicht te houden op schepen en daarbij rekening te houden met het eventueel 
opnieuw onder de Europese vlag brengen van deze schepen; voor ernstige overtredingen 
moeten de lidstaten gemeenschappelijke minimumsancties hanteren, die bovendien voldoende 
afschrikwekkend dienen te zijn; alle zwarte lijsten van schepen bestemd voor de vangst of het 
transport van vis, met vermelding van onder meer de eigenaar of reder van de schepen, die 
door de regionale visserijorganisaties zijn vastgesteld, moeten worden gepubliceerd en 
rechtstreeks in het Gemeenschapsrecht worden opgenomen; niet-communautaire schepen die 
op deze lijsten staan vermeld, moet het binnenvaren van communautaire havens, om wat voor 
reden dan ook, worden verboden, behoudens ingeval van overmacht of om humanitaire 
redenen; voordat de vis in een haven van een lidstaat kan worden gelost of in de EU kan 
worden ingevoerd, moet de wettige herkomst ervan worden aangetoond; de Commissie moet 
erop toezien dat alle personen die zich schuldig maken aan INN-visserij, voor hun diverse 
activiteiten geen enkele steun of subsidie ontvangen van communautaire fondsen, en de 
lidstaten moeten soortgelijke stappen nemen met betrekking tot de desbetreffende nationale 
steunmaatregelen. Het EP verzoekt bovendien de Commissie om ontwikkelingslanden te 
helpen, met name alle landen waarmee zij visserijovereenkomsten heeft gesloten, zodat alle 
verbintenissen van bovengenoemd internationaal actieplan ter voorkoming van illegale 
visserij strikt in acht worden genomen.

De Europese Commissie heeft in oktober 2007 een mededeling en een voorstel voor een 
verordening gepresenteerd over de strijd tegen INN-visserij. Er werden met name algemene 
voorschriften en voorwaarden voorgesteld om een doeltreffende regeling voor de controle 
door de havenstaat in stand te houden, een certificeringsregeling in te stellen en de maximale 
sancties die door de lidstaten moeten worden toegepast bij ernstige overtredingen van de 
regels van het GVB, te harmoniseren. De bijdrage van het EP bij het vaststellen van deze 
nieuwe strategie is zeer nuttig geweest en het voorstel van de Commissie bevat meerdere 
aanbevelingen uit de bovengenoemde niet-wetgevende resolutie van het EP van 15 februari 
2007. Het EP heeft 5 juni 2008 een wetgevingsresolutie aangenomen over het voorstel voor 
een verordening van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) te voorkomen, tegen 
te gaan en te beëindigen (A6-0015/2008, rapporteur: Marie-Hélène AUBERT - Verts/ALE, 
FR). Verordening (EG) nr. 1005/2008 is in september 2008 door de Raad aangenomen en 
treedt in werking op 1 januari 2010. Deze verordening vormt samen met Verordening (EG) nr. 
1006/2008 van de Raad van 28 september 2008 betreffende machtigingen voor 
visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren 
en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren (zie hierover 
de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 april 2008, A6-0072/2008, 
rapporteur: Philippe MORILLON - ALDE, FR) en de toekomstige verordening voor de 
vaststelling van een communautaire controleregeling (zie hieronder) een essentieel onderdeel 
van het communautair beleid voor de controle van het GVB.

Tot slot heeft het EP op 22 april 2009 een wetgevingsresolutie aangenomen over het 
voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een communautaire 
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet garanderen (A6-0253/2009, rapporteur: Raul ROMEVA - Verts/ALE, ES). Het EP 
steunt het voorstel van de Commissie en daarbij stelt een reeks amendementen voor, met 
name het uitstel van de inwerkingtreding van bepaalde voorschriften voor vissersvaartuigen 
met een lengte van 10 tot 15 meter over alles tot juli 2013, het verlenen van financiële steun,
met medefinanciering uit de begroting van de Gemeenschap voor 80 %, voor de installatie 
van apparatuur voor het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen en de installatie van 
elektronische logboeken, de verhoging van de tolerantiemarge voor de in het logboek 
vermelde ramingen van 5 % naar 10 %, het schrappen van bepaalde voorschriften die de 
Commissie de bevoegdheid geven visserijtakken direct te sluiten, quota van lidstaten te korten 



of de uitwisseling van quota tussen lidstaten te weigeren. Wat betreft de recreatievisserij, een 
zeer omstreden onderwerp, acht het EP het discriminerend om commerciële visserij aan 
controles en strenge beperkingen te onderwerpen en niet-commerciële visserij grotendeels 
hiervan vrij te stellen. Volgens de voorgestelde compromisoplossing acht het EP dat de 
lidstaten twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening de effecten van de 
recreatievisserij in hun wateren kunnen beoordelen en de hieruit voortkomende gegevens aan 
de Commissie ter beschikking kunnen stellen. De betreffende lidstaat en de Commissie 
kunnen op basis van de adviezen van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch 
Comité voor de visserij vaststellen welke soorten recreatievisserij een wezenlijke invloed 
hebben op de visbestanden. Voor de visserijsoorten die een wezenlijke invloed hebben, zou 
de betreffende lidstaat in nauwe samenwerking met de Commissie een controlesysteem 
ontwerpen waarmee nauwkeurig wordt gemeten wat voor elk visbestand de totale omvang 
van de vangsten in het kader van de recreatievisserij is. Indien blijkt dat de recreatievisserij 
een wezenlijke invloed heeft, zouden de vangsten worden onderworpen aan het quotum van 
de vlaglidstaat. De betreffende lidstaat zou bepalen welk deel van het quotum uitsluitend aan 
recreatievisserij wordt toegewezen. In principe wordt deze verordening in de komende 
maanden door de Raad aangenomen, in de zevende zittingsperiode. Volgens het voorstel in 
kwestie wordt tevens het mandaat van het Communautair Bureau voor visserijcontrole 
verlengd.

III. Instandhouding van de visbestanden

Met de in 2002 doorgevoerde hervorming van het GVB kwam er meer ruimte voor een 
langetermijnaanpak van het visserijbeheer, met meerjarige herstelplannen voor visbestanden 
die zich niet meer binnen veilige biologische grenzen bevonden, meerjarige beheersplannen 
voor andere bestanden en de geleidelijke tenuitvoerlegging van een op het ecosysteem 
gebaseerde aanpak van het visserijbeheer.

De meerjarige beheersplannen voor visbestanden vormen nu een basisonderdeel van het GVB 
en het Europees Parlement heeft zich gedurende de zittingsperiode moeten uitspreken over 
verschillende voorstellen van de Commissie op dit gebied.

 De beheers- en herstelplannen (2004-2009)

 Verslag-MORILLON (ALDE, FR) over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van maatregelen voor het herstel van de tongbestanden in het Westelijk 
Kanaal en de Golf van Biskaje (A6-0050/2005): wetgevingsresolutie van 14.4.2005.

 Verslag-MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van maatregelen voor het herstel van de bestanden van zuidelijke heek en 
langoustines in de Cantabrische Zee en ten westen van het Iberisch Schiereiland (A6-
0051/2005): wetgevingsresolutie van 14.4.2005.

 Verslag-KRISTENSEN (PSE, DK) over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie 
in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (A6-0116/2005):
wetgevingsresolutie van 23.6.2005.

 Verslag-MAAT (PPE-DE, NL) over het voorstel voor een verordening van de Raad tot 
vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal (A6-
0140/2006): wetgevingsresolutie van 16.5.2006 (op 15.11.2005 had het EP een niet-
wetgevende resolutie aangenomen over de ontwikkeling van een communautair actieplan 
voor het herstel van Europese aal, verslag-MAAT A6-0284/2005).

 Verslag-MAAT (PPE-DE, NL) over het voorstel voor een verordening tot vaststelling 
van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee
(A6-0265/2006): wetgevingsresolutie van 28.9.2006.



 Verslag-CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee (A6-
0163/2007): wetgevingsresolutie van 6.6.2007.

 Verslag-BRAGHETTO (PPE-DE, IT) over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van 
de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (A6-0408/2007): wetgevingsresolutie van 
14.11.2007.

 Verslag-BUSK (ALDE, DK) over het voorstel voor een verordening tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 423/2004, wat betreft het herstel van kabeljauwbestanden (A6-
0340/2008): wetgevingsresolutie van 20.10.2008.

 Verslag-STEVENSON (PPE-DE, GB) over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van een meerjarenplan voor het haringbestand in het gebied ten westen van 
Schotland (A6-0433/2008): wetgevingsresolutie van 4.12.2008.

 Verslag over het voorstel voor een verordening betreffende een meerjarig herstelplan 
voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee (CNS/2009/0029): wetgevingsresolutie van 12.3.2009, aangenomen in 
het kader van de toepassing van de spoedprocedure.

In bovengenoemde wetgevingsresoluties heeft het Parlement amendementen voorgesteld die 
met name gericht zijn op een soepelere toepassing van voorschriften in de voorstellen van de 
Commissie, een sterkere betrokkenheid van de sector en de adviesorganen bij de 
tenuitvoerlegging en de beoordeling van besluiten, het in aanmerking nemen van specifieke 
eigenschappen van regio’s en de bijzonderheden van elke visserij, het beperken van de 
sociaaleconomische gevolgen van de geplande maatregelen, en het onder de aandacht brengen 
van gebieden waarover onvoldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn, indien van 
toepassing. De amendementen van het EP hadden afhankelijk van het plan met name 
betrekking op de grenswaarden van de jaarlijkse TAC-variaties, de criteria voor de 
vaststelling van de visserijinspanning, het aantal dagen op zee en in bepaalde gevallen, zoals 
voor het herstelplan voor blauwvintonijn, maatregelen voor een strengere controle op de 
toepassing van het betreffende plan.

 Voor een duurzame en verantwoorde visserij: de belangrijkste aangenomen verslagen
(2004-2009)

Het Europees Parlement heeft standpunten ingenomen over een reeks onderwerpen die nauw 
in verband staan met de bescherming en de instandhouding van de visbestanden in het kader 
van een verantwoorde visserij en in overeenstemming van de principes van duurzaamheid. 
Deze verslagen, die soms zijn gerealiseerd in combinatie met hoorzittingen en/of studies en 
workshops (zie bijlagen 8, 12 en 13), hadden met name betrekking op toepasbare technische 
maatregelen en beheersinstrumenten ter bevordering van een duurzame visserij, alsmede op 
de maatregelen die noodzakelijk zijn voor een betere bescherming van maritieme 
ecosystemen. Het gaat hierbij onder meer om de volgende verslagen:

Verslag-FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) over het voorstel voor een verordening inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee
(A6-0112/2005): wetgevingsresolutie van 9.6.2005 – Aan het eind van de vorige 
zittingsperiode is het voorstel van de Commissie voor de Commissie visserij verworpen, 
omdat werd geoordeeld dat het onvoldoende rekening hield met de specifieke eigenschappen 
van de visserij in de Middellandse Zee en haar vloot en belanghebbende partijen onvoldoende 
werden geraadpleegd. Tijdens de plenaire vergadering van 1 april 2004 kreeg het voorstel 
geen meerderheid. De Commissie had het voorstel echter niet ingetrokken en bij aanvang van 
de nieuwe zittingsperiode opnieuw bij het Parlement ingediend. In het kader van dit verslag is 
een compromis gevonden voor de vaststelling van een degelijk beheer van de visbestanden, 
met name voor de visserij op tonijnachtigen, voor het gebruikte vistuig in de kustvisserij en 



voor de verhouding tussen enerzijds de minimummaten van de vangsten en anderzijds de 
maaswijdte en de eigenschappen van de toegestane netten.

Verslag-CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) over het voorstel voor een verordening 
betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de 
visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont (A6-0265/2005): wetgevingsresolutie van 
13.10.2005 – een aanvankelijk zeer omstreden verslag. Er zijn compromisoplossingen 
gevonden voor een betere instandhouding van de visbestanden in deze regio, met name ten 
aanzien van de vistuigen en de minimummaten van de vangsten.

Verslag-STIHLER (PSE, GB) over de evaluatie van bepaalde toegangsbeperkingen in het 
kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (Shetlandbox en scholbox) (A6-0016/2006): 
wetgevingsresolutie van 14.2.2006 – Door het aannemen van dit initiatiefverslag heeft het 
Parlement zijn steun betuigd aan het besluit van de Commissie om de Shetlandbox en de 
scholbox te handhaven naar aanleiding van een grote raadpleging van alle direct betrokkenen.
In dit verslag werd ook duidelijk gewezen op de belangrijke rol van de Regionale Adviesraad 
voor de Noordzee (NSRAC) voor het visserijbeheer. Bijgevolg wordt de raadpleging van de 
NSRAC nuttig geacht voor de evaluatie van eventuele nieuwe boxen in dit zeegebied.

Verslag-FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) over een communautaire aanpak van 
milieukeurregelingen voor visserijproducten (A6-0219/2006): niet-wetgevende resolutie van 
7.9.2006 – In deze resolutie heeft het Parlement ertoe opgeroepen op korte termijn een 
communautaire aanpak van milieukeurregelingen voor visserij- en aquacultuurproducten in te 
voeren. Daarnaast werd betreurd dat de vertraging van deze aanpak had geleid tot een 
wildgroei aan niet altijd even serieuze keurmerken zonder enige controle door de overheid, 
wat zou kunnen leiden tot ongeloofwaardigheid en verwarring bij consumenten en 
producenten. In 2008 had de Commissie bekend gemaakt in de eerste helft van 2009 een 
voorstel voor een verordening voor een milieu-etikettering voor visserijproducten te willen 
indienen. Later leek de Commissie in plaats hiervan te willen kiezen voor een ‘horizontaal’ 
voorstel voor een communautaire milieukeur (COM(2008) 401) die van toepassing zou zijn 
voor de meeste producten, inclusief visserijproducten (zie verslag A6-0105/2009 van de 
Commissie ENVI en het standpunt dat het EP in de eerste lezing op 2 april 2009 heeft 
vastgesteld). Nadat de Commissie visserij en andere betrokkenen duidelijk bezwaar hadden 
gemaakt tegen deze aanpak, is uiteindelijk een compromis bereikt, bestaande uit twee delen. 
Enerzijds zal de Commissie voor het einde van 2009 een ‘specifiek’ voorstel indienen voor 
een etikettering van visserijproducten waarmee voornamelijk wordt aangetoond dat deze 
producten van duurzame visserij afkomstig zijn (“van het net naar de kade”). Anderzijds zal 
de toepassing van de ‘horizontale’ verordening voor een milieukeurmerk voor 
visserijproducten met name betrekking hebben op de voorwaarden voor de verwerking, de 
verpakking en het vervoer (“van de kade tot het bord”) en in elk geval afhankelijk zijn van de 
uitslag van de haalbaarheidsstudie die de Commissie voor het einde van 2011 zal realiseren en 
ter beschikking stellen.

Verslag-FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) over verduurzaming van de EU-visserij op 
basis van de maximale duurzame opbrengst (MDO) (A6-0298/2007): niet-wetgevende 
resolutie van 6.9.2007 – In dit initiatiefverslag (waarbij in de voorbereidingsfase een 
hoorzitting is gehouden – zie bijlage 8 en 14) werd gepleit voor een visserijbeleid dat beter is 
aangepast aan de biologische capaciteit van zich herstellende visbestanden. Het Parlement 
achtte dat het voorstel voor de invoering van de MDO nog niet voldoende was uitgewerkt, en 
wees met name op de noodzaak om een systeem voor toegang tot visbestanden in te voeren 
waarmee duurzaamheid wordt bevorderd, technische maatregelen worden vereenvoudigd en 
teruggooi wordt bemoeilijkt. Een grote flexibiliteit wordt beschouwd als bevorderlijk voor de 
concurrentie in de visserijsector, waarin elke wijziging in het beheer absoluut gebaseerd moet 
zijn op geschikte mechanismen voor financiële compensatie.



Verslag-SCHLYTER (Verts/ALE, SV) over een beleid om in de Europese visserij 
ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen (A6-0495/2007): niet-
wetgevende resolutie van 31.1.2008) – Dit initiatiefverslag heeft betrekking op een 
fundamenteel en wereldwijd probleem voor de visserijsector: de teruggooi, waarvan de 
omvang naar schatting tussen 7 en 27 miljoen ton bedraagt, vormt tot een kwart van de totale 
vangsten. Een dergelijk omvangrijke teruggooi is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar 
belemmert ook het herstel van uitgeputte visbestanden. Bovendien kost de teruggooi de 
visserijsector kostbare tijd en energie. De oorzaken van de teruggooi zijn verschillend per 
visserij en ook de oplossingen moeten op de verschillende situaties worden afgestemd. In 
verband hiermee werden de Commissie, de lidstaten en de exploitanten van de sector verzocht 
de invoering van stimulerende maatregelen ter verbetering van de huidige visserijpraktijken te 
overwegen, met name een verhoging van het aantal dagen op zee of de preferentiële toegang 
tot bepaalde zones voor boten met specifiek vistuig of het opstarten van modelprojecten 
gebaseerd op specifieke voorwaarden en cijfers voor de vermindering van de teruggooi. Een 
verbod op teruggooi voor een visserij is pas aan de orde indien er binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van nieuwe normen geen andere oplossingen zijn.

Verslag-ATTWOOLL (ALDE, GB) over op rechten gebaseerde beheersinstrumenten in de 
visserijsector (A6-0060/2008): niet-wetgevende resolutie van 10.4.2008 – In reactie op een 
mededeling van de Commissie over hetzelfde onderwerp, is in dit initiatiefverslag (in het 
kader waarvan op verzoek van de Commissie visserij een workshop is georganiseerd – zie 
bijlage 13) uiteengezet wat de voor- en nadelen zijn van systemen die gebruik maken van op 
visserijrechten gebaseerde beheersinstrumenten. De resolutie erkent dat de ervaringen van 
lidstaten met visserijbeheer via visserijrechten in velerlei opzichten zeer positief zijn en wijst 
bovendien op de mate van complexiteit en de moeilijkheden van een verschuiving in de 
richting van een enkel systeem, of dat nu wordt bereikt door de werkwijzen van de lidstaten te 
harmoniseren of door het op communautair niveau te regelen. Het Parlement acht het 
noodzakelijk om de mogelijke effecten van veranderingen te kennen, met name als het gaat 
om de relatieve stabiliteit en de rol daarvan bij het in stand houden van de levensvatbaarheid 
van gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visvangst, de concentratie in de eigendom 
van dergelijke rechten en haar sociaaleconomische gevolgen. De Commissie wordt verzocht 
een volledige analyse uit te voeren van beheerssystemen die momenteel in de lidstaten 
worden toegepast. Het Parlement vindt de periode die voor het debat uitgetrokken is, te kort 
en vraagt om deze te verlengen, om er zeker van te zijn dat de verschillende mogelijkheden en 
de consequenties ervan op een degelijke manier onderzocht en bestudeerd worden. Er wordt 
op gewezen dat onlangs een door de Commissie aangevraagde studie over dit onderwerp is 
gepubliceerd (beschikbaar op de website van de E u r o p e s e  Commissie 
(http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Verslag-MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) over het beheer van de diepzeebestanden (A6-
0103/2008): niet-wetgevende resolutie van 8.5.2008 – In het kader van dit verslag is op 
verzoek van de Commissie visserij een workshop georganiseerd (zie bijlage 13). In zijn 
resolutie over dit thema heeft het Parlement de Commissie verzocht om nieuwe programma's 
te lanceren voor het verzamelen van wetenschappelijke informatie via onderzoeksschepen en 
een sociaaleconomische evaluatie te maken van de diepzeevisserijen door na te gaan welke 
invloed een nieuwe reductie van de visserijactiviteiten op de sector heeft. De Commissie en 
de lidstaten worden opgeroepen om gezamenlijke richtsnoeren te ontwikkelen en optimale 
werkwijzen uit te wisselen voor een betere tenuitvoerlegging van de maatregelen ter 
bestrijding van illegale visserij en de verkoop van illegale vangsten op Europese markten, en 
ter bevordering van milieuvriendelijkere vangstmethoden, die niet schadelijk zijn voor het 
milieu en de ecologische biodiversiteit als gevolg van ongewenste bijvangsten.

Verslag-FREITAS (PPE-DE, PT) over het voorstel voor een verordening van de Raad 
betreffende de bescherming van mariene ecosystemen op volle zee tegen de nadelige 
effecten van bodemvistuig (A6-0183/2008, wetgevingsresolutie van 5.6.2008) – Met dit 
voorstel voor een verordening wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Verenigde 



Naties die een einde maken aan destructieve visserijpraktijken die een bedreiging vormen 
voor kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee (Resolutie 61/105 van 8.12.2006). Het 
aangenomen voorstel is van toepassing op communautaire vloten die werkzaam zijn op volle 
zee in zones die niet door een regionale organisatie voor visserijbeheer worden geregeld en 
waar dus een unilaterale regeling van de vlaggenstaat noodzakelijk is. De amendementen van 
het Parlement betroffen de vaststelling van een maximumdiepte voor het gebruik van 
bodemvistuig, de geldende begrenzingen voor het gebruikte vistuig en de verwijzing naar de 
werkzaamheden van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). 
Daarentegen is het voorstel voor het verlagen van het aantal waarnemers aan boord verworpen.

Verslag-KINDERMANN (PSE, DE) over een ”Europees beheersplan voor aalscholvers” 
om de toenemende door aalscholvers veroorzaakte schade aan visbestanden, visserij en 
aquacultuur te verminderen (A6-0434/2008, niet-wetgevende resolutie van 4.12.2008) – De 
populatie aalscholvers, die de afgelopen jaren enorm is gegroeid, brengt duurzame schade toe 
aan aquacultuurbedrijven en aan de bestanden van talrijke in het wild levende vissoorten in 
binnenwateren en in kustgebieden in vele lidstaten van de Unie. In dit initiatiefverslag dringt 
het Parlement er bij de Commissie en de lidstaten op aan om door intensievere financiering en 
samenwerking op wetenschappelijk en bestuurlijk niveau een Europees beheer van de 
aalscholverpopulaties te realiseren. Het verzamelen van betrouwbare en algemeen erkende 
gegevens over deze populaties wordt gezien als de eerste cruciale stap richting een constant 
toezicht op deze vogels, zodat de maatregelen ter bescherming van deze vogelsoort in 
evenwicht kunnen worden gebracht met de maatregelen ter bescherming van in het wild 
levende vissoorten in de binnenwateren en de levensvatbaarheid van de visserijproductie.

Verslag-GUERREIRO (GUE/NGL, PT) over het GVB en de ecosysteembenadering van 
het visserijbeheer (A6-0485/2008): niet-wetgevende resolutie van 13.1.2009 – Op verzoek 
van de Commissie visserij is een workshop over dit onderwerp georganiseerd (zie bijlage 13). 
In zijn resolutie, die in verband staat met het debat over een eventuele hervorming van het 
GVB, heeft het EP onderstreept dat het visserijbeleid in alle gevallen door een geïntegreerde 
en evenwichtige aanpak rekening moet houden met de sociale, milieutechnische en 
economische context. Het bevredigen van de voedingsbehoeften van alle lidstaten, het 
waarborgen van de levensvatbaarheid van de sector en van de visserijgemeenschappen, en het 
verzekeren van de duurzaamheid van de mariene ecosystemen zijn geen onverzoenlijke 
doelstellingen. Het EP maakt zich ernstige zorgen over de mogelijkheid dat in het GVB 
wijzigingen worden aangebracht die leiden tot een concentratie van de visserijactiviteit en 
daarmee het recht op toegang tot de visbestanden in gevaar brengen, en onderstreept dat de 
reductie en de concentratie van quota in een klein aantal exploitanten niet noodzakelijkerwijs 
een beperking van de visserijinspanning inhoudt, maar slechts een concentratie van de 
exploitatie van de visbestanden teweegbrengt. De Commissie wordt verzocht verschillende 
instrumenten voor visserijbeheer te bestuderen en daarbij te verzekeren dat de bestaande 
instrumenten niet worden gewijzigd door de komst van een alternatief waarmee de populaties 
beter worden beheerd. Het Parlement is bovendien van oordeel dat de afwijking van de regels 
betreffende toegang tot de territoriale wateren in een zone van minstens twaalf mijl absoluut 
dient te worden gehandhaafd ter bescherming van de duurzaamheid van de mariene 
ecosystemen langs de kust, de traditionele visserijactiviteiten en het voortbestaan van de 
visserijgemeenschappen en wenst dat deze afwijking een permanent karakter krijgt. Het 
Parlement acht ook dat het ongepast is de visserijinspanning op uniforme wijze te meten, 
zonder aandacht te besteden aan de eigen kenmerken van de verschillende vloten en het 
gebruikte vistuig en dat bij het beperken van de visserijinspanning rekening dient te worden 
gehouden met de verschillende soorten, het gebruikte vistuig en het effect van de vangsten op 
elke soort. Het EP concludeert met name dat een van de eerste taken van het visserijbeheer 
erin moet bestaan op grond van wetenschappelijke gegevens aan te tonen of er al dan niet 
sprake is van te grote vloten en overbeviste bestanden, en om welke vloten en bestanden het 
precies gaat, zodat passende specifieke maatregelen kunnen worden genomen. 



Verslag-VISSER (PPE-DE, NL) over het voorstel voor een verordening betreffende de 
instandhouding van visbestanden via technische maatregelen (A6-0206/2009, 
wetgevingsresolutie van 22.4.2009) – Het doel van dit voorstel is het vereenvoudigen van het 
huidige regelgevingskader met betrekking tot de instandhouding van visbestanden. De 
voorgestelde aanpak bestaat uit het aannemen van een kaderverordening van de Raad met 
beginselen en algemene voorschriften, gevolgd door aanvullende verordeningen van de 
Commissie met specifieke technische regels voor elke zone die onder een regionale 
adviesraad (RAR) valt. In het kader van dit verslag heeft de Commissie visserij een openbare 
hoorzitting georganiseerd en een studie aangevraagd (bijlage 8 en 12). Het EP heeft 
amendementen aangenomen waarmee voornamelijk flexibelere voorschriften zijn voorgesteld 
over combinaties van netten en een reeks onderwerpen is aangewezen waarover de Raad (en 
niet de Commissie, in het kader van de comitologieprocedures) de noodzakelijke besluiten 
moet nemen. Volgens een ander amendement hecht de Raad op voorstel van de Commissie, 
overeenkomstig de procedure van artikel 37 van het Verdrag, zijn goedkeuring aan de 
maatregelen die specifiek regionaal toepasselijk zijn in de gebieden van de verschillende 
regionale adviesraden (RAR's). Met deze amendementen laat het EP zien dat het zich erom 
bekommert dat het veelvuldiger gebruik van maatregelen in het kader van de comitologie 
beperkt blijft tot niet-essentiële en louter technische elementen en niet schadelijk is voor de 
toepassing van algemene uniforme en niet-discriminerende regels en evenmin voor het 
evenwicht tussen de wetgeving van de instellingen. 

IV. Voor de verbetering van de economische en sociale situatie van de 
sector

De afgelopen jaren is de economische situatie van veel visserijbedrijven verslechterd door een 
combinatie van verschillende factoren, met name een terugloop van de vangsten als gevolg 
van de slechte toestand van de visbestanden en de beperkingen voor de toegang tot sommige 
populaties, de stijging van de brandstofprijzen, de stagnering van de prijzen bij de eerste 
verkoop en de ontwikkeling van de markten, die worden beïnvloed door de invoer van derde 
landen, de toenemende concentratie bij de distributie en de financiële crisis.

De Commissie visserij heeft in verschillende van haar verslagen met deze situatie rekening 
gehouden en de Europese Commissie gevraagd op korte, middellange en lange termijn 
maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken en oplossingen te vinden om de sector 
levensvatbaar te houden.

In zijn niet-wetgevende resolutie van 28 september 2006 over de verbetering van de 
economische situatie in de visserijsector (A6-0266/2006, rapporteur: Pedro GUERREIRO -
GUE/NGL, PT) heeft het EP concrete en onmiddellijke maatregelen voorgesteld om het 
hoofd te bieden aan de stijging van de brandstofprijzen, met name de instelling van een 
garantiefonds, met cofinanciering van de Unie, teneinde de stabiliteit van de brandstofprijzen 
te garanderen, alsook de toekenning van een voorlopige compensatievergoeding aan de 
visserijbedrijven, de toekenning van belastingvoordelen ten einde de concurrentiepositie van 
de EU-vloot die buiten de communautaire wateren opereert, te garanderen en het dringend 
naar boven bijstellen van de “de minimis”-steun voor de visserijsector. Het EP stelt in zijn 
resolutie maatregelen op lange en middellange termijn voor, zoals een “globaal plan voor de 
verlaging van het energieverbruik van de vloot”. Het EP wenst dat het nieuw Europees 
Visserijfonds (EVF) steun blijft verlenen voor vernieuwing en modernisering van de 
vissersvloot, in eerste instantie aan de kleinschalige kustvaart- en ambachtelijke visserij, en 
vindt de communautaire kredieten voor de visserijsector ontoereikend. De Commissie heeft 
het verzoek gekregen een voorstel te doen voor een gemeenschappelijk steunprogramma voor 
de kleinschalige kustvisserij en de ambachtelijke visserij. Het EP vindt het belangrijk dat er 
maatregelen worden genomen om de strijd tegen illegale, niet-aangegeven en niet-
gereglementeerde visvangst op te voeren, dat onderzoek en investeringen met het oog op een 



lager energieverbruik in de visserijsector wordt gestimuleerd, dat voorstellen voor herziening 
van de gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten worden ingediend, met 
name betreffende mechanismen die de verkoopprijs bij de eerste verkoop kunnen verhogen en 
een billijke verdeling van de toegevoegde waarde op de waardeketen kunnen bewerkstelligen, 
en dat de deelname van de vissers in het besluitvormings- en beheersproces van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid wordt versterkt, met name via de regionale adviesraden. 
Voorafgaand aan dit verslag heeft de Commissie visserij in mei en juni 2006 openbare 
hoorzittingen georganiseerd over de concurrentiepositie van de Europese vloot met het oog op 
de stijgende brandstofprijzen en over de economische situatie van de sector (zie bijlage 8 en 
14).

In andere, meer specifieke verslagen staan bijzonder kwetsbare groepen centraal, zoals 
bijvoorbeeld het verslag over kustvisserij en de problemen van de kustvissers (A6-0141/2006, 
rapporteur: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL) en het verslag over Vrouwennetwerken: 
visserij, landbouw en diversificatie (A6-0341/2005, rapporteur: Elspeth ATTWOOLL -
ALDE, GB), waaruit de niet-wetgevende resoluties van 15 mei 2006 en 15 december 2005 
zijn voortgekomen. In het eerste verslag wordt erop gewezen dat de kustvisserij van 
levensbelang is voor met name het sociaaleconomische overleven van hele gemeenschappen 
langs de kust. Voorts erkent het EP de essentiële rol van vrouwen in de kustvisserij en 
verzoekt de Commissie om in haar initiatieven systematisch rekening te houden met het 
genderaspect en met de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. In het tweede verslag 
wordt de Commissie verzocht de geschikte kanalen op te zetten voor het versterken en 
verspreiden van informatie over de positie van vrouwen in de diverse gebieden die een 
onderdeel vormen van en verband houden met de visserijsector In het kader van deze twee 
verslagen zijn openbare hoorzitting georganiseerd (zie bijlage 8 en 14). Tijdens de 
bijeenkomst van 28 augustus 2008 is een door de commissie aangevraagde studie over de rol 
van vrouwen in de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden aan de leden gepresenteerd 
(zie ook bijlage 11.2).

De verscherping van de structurele crisis in de sector, met name als gevolg van de snelle 
stijging van de brandstofprijzen gedurende een groot deel van het jaar, heeft in 2008 geleid tot 
talrijke protestdemonstraties in verschillende lidstaten. De Commissie visserij heeft snel 
gereageerd door enkele mini-hoorzittingen te organiseren (in februari en juni 2008) en een 
mondelinge vraag aan de Raad en de Commissie te stellen in de plenaire vergadering, naar 
aanleiding waarvan op 19 juni 2008 een resolutie van het EP over de crisis in de 
visserijsector als gevolg van de stijging van de dieselprijs is aangenomen. In deze resolutie 
verzoekt het EP opnieuw om bespoediging van de procedures voor de betaling van de 
voorziene s teun,  verhoging van de “de minimis”-steunbedragen, toekenning van 
belastingvoordelen en verlaging van de sociale lasten voor schepen die buiten de 
communautaire wateren vissen, spoedige aanneming van de verordening voor controle van 
INN-visserij door de Raad en indiening van het voorstel voor de hervorming van de geldende 
regelgeving voor de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten door de Commissie. In de resolutie wordt bovendien opnieuw verzocht 
om intensivering van de steun aan onderzoeksprojecten ter verbetering van de energie-
efficiëntie van de visserijsector.

V. Structurele maatregelen 

 Het Europees Visserijfonds

In 2005 heeft de Commissie visserij twee openbare hoorzittingen georganiseerd over het 
wetgevingsvoorstel aangaande het nieuwe Europees Visserijfonds (EVF): op 1 februari, met 
vertegenwoordigers van nationale visserijoverheden en op 29 maart met vertegenwoordigers 
van visserijbedrijven (zie bijlage 8 en 14).



Het Parlement heeft het financiële kader van het EVF zoals voorzien in het akkoord over de 
financiële vooruitzichten (2007-2013) goedgekeurd. In zijn wetgevingsresolutie van 24 juni 
2005 over het voorstel voor een verordening van de Raad over het EVF (A6/0217/2005, 
rapporteur: David CASA - PPE-DE, MT) heeft het EP een hervorming van het stelsel voor 
financiële steun aan vissers voorgesteld. Het EP stemt in met het basisprincipe van deze 
hervorming, namelijk de instandhouding van de visbestanden, maar is van mening dat ook 
rekening dient te worden gehouden met de sociaaleconomische gevolgen. 

Over enkele onderwerpen is een compromis gesloten: het definitief uit de vaart nemen van 
vissersvaartuigen, financiering van vistuig en investeringen in de aquacultuur. Wat betreft het 
uit de vaart nemen van vissersvaartuigen, heeft de Commissie voorgesteld subsidie te 
verstrekken voor de sloop van vissersvaartuigen of voor het gebruik voor niet-commerciële 
doeleinden. Het EP wil het toepassingsgebied van dit beleid verbreden. Volgens het EP 
moeten subsidies worden toegekend voor de sloop van vissersvaartuigen, maar ook voor het 
gebruik van vissersvaartuigen voor andere activiteiten dan visserij, voor de oprichting van 
joint ventures of voor export, mits ze niet meer voor visserij worden ingezet. De 
afgevaardigden stellen voor om het Fonds te laten bijdragen aan de financiering van globale 
premies voor de bemanning van vaartuigen die worden opgeroepen hun activiteiten stil te 
leggen. Het EP stelt bovendien voor overheidssteun te verlenen voor de vernieuwing van de 
vloot, onder andere met het oog op het gebruik van selectievere technieken en systemen van 
plaatsbepaling van vaartuigen, of om de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en de hygiëne 
aan boord te verbeteren, voorzover zulks niet leidt tot een vergroting van de visserij-
inspanning. Voor wat betreft de financiering van vistuig vindt het EP dat de nadruk moet 
worden gelegd op kleine en oudere boten. Het fonds moet bijdragen aan de vernieuwing van 
de vloot ter vervanging van vaartuigen met een gemiddelde lengte van minder dan twaalf 
meter en trawlers die meer dan twintig jaar oud zijn en niet meer veilig kunnen varen. In 
dezelfde resolutie is het Parlement van oordeel dat nationale strategische plannen moeten 
worden goedgekeurd binnen zes maanden en niet binnen drie maanden, aangezien dat te 
vroeg is om een plan op de middellange termijn te kunnen uitwerken. De behoeften van de 
aquacultuur moeten in aanmerking worden genomen bij de opstelling van dit nationale plan 
en tevens moet aandacht worden besteed aan de bescherming van het milieu en natuurlijke 
hulpbronnen. Voor de aquacultuur stelt het EP voor dat vanuit het EVF investeringen worden 
gefinancierd voor alle onderdelen van de productieketen, inclusief de bouw van nieuwe 
installaties en de uitbreiding en modernisering van bestaande installaties en vaartuigen die 
worden gebruikt voor de mosselcultuur. Wat betreft de duurzame ontwikkelingen van 
kustgebieden met visserij, heeft het EP het voorstel van de Commissie om de interventie van 
het EVF te beperken tot gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners, verworpen. Om 
hulp te bieden aan jonge vissers, stelt het EP voor individuele premies uit te keren aan vissers 
jonger dan 35 jaar die kunnen aantonen dat ze al minstens vijf jaar het beroep van visser 
uitoefenen (of een gelijkwaardige beroepsopleiding hebben gevolgd) en die voor het eerst 
eigenaar of mede-eigenaar worden van een tweedehands trawler. 

 Communautaire financiële maatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en op het gebied van zeerecht 

In het voorstel voor een verordening van de Raad houdende communautaire 
financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
en op het gebied van het zeerecht wordt het kader van de financiële interventies voor de 
tenuitvoerlegging van het GVB vastgesteld, als aanvulling op het voorstel voor een 
verordening van de Raad over het Europees Visserijfonds. Met dit voorstel wordt getracht de 
bestaande juridische instrumenten bijeen te brengen om de communautaire financiële 
bijstandsverlening efficiënter en transparanter te maken en het beheer te vereenvoudigen, 
zowel voor de Commissie als voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en andere 
begunstigden. In zijn wetgevingsresolutie van 15 december 2005 (A6-0340/2005, rapporteur:
Catherine STIHLER - PSE, UK) over dit voorstel voor een verordening voegt het EP een 



reeks bepalingen toe om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de communautaire 
financiële maatregelen uitdrukkelijk in de tekst worden genoemd, te weten het bijdragen tot 
de rationele en duurzame exploitatie van de overschotten van de mariene rijkdommen van de 
kuststaten, het vergroten van de wetenschappelijke en technische kennis over de betreffende 
visserijtakken, het bijdragen aan de bestrijding van de illegale, niet-gemelde en niet-
gereglementeerde visserij, het bijdragen tot de strategieën voor een duurzaam visserijbeheer, 
en het bevorderen van zowel een beter financieel als politiek beheer van de visserij over de 
hele wereld, door de institutionele capaciteit van de kuststaat te bevorderen en corruptie te 
bestrijden.

 Specifieke tijdelijke actie met het oog op de bevordering van de herstructurering van de vloot 

De Commissie heeft 8 juli 2008 haar goedkeuring gegeven aan een voorstel voor een 
verordening voor een specifieke tijdelijke actie met het oog op de bevordering van de 
herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloot van de Europese 
Unie. Het voorstel is ingediend bij het Parlement en de Raad met een verzoek om 
urgentverklaring, teneinde een eventueel politiek akkoord in de Raad van 15 juli mogelijk te 
maken. Ingaand op het advies van de Commissie visserij heeft het EP snel weten te reageren 
door in het belang van de sector het verzoek om urgentverklaring in te willigen en door 
middels zijn wetgevingsresolutie van 10 juli 2008 het voorgestelde pakket maatregelen goed 
te keuren (zie ook punt IV hieronder). Verordening (EG) nr. 744/2008 van 24 juli 2008, die 
deze maatregelen omvat, is voornamelijk gebaseerd op een tijdelijke afwijking van de 
voorschriften van het Europees Visserijfonds en blijft tot 31 december 2010 van kracht.

 Ultraperifere regio’s

In de zesde zittingsperiode heeft de Commissie visserij bijzondere aandacht besteed aan de 
“ultraperifere regio’s” (UPR) van de Gemeenschap, waar volgens artikel 299, lid 2 van het 
EG-Verdrag de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de overzeese departementen van 
Frankrijk onder vallen. In de periode 2004-2009 heeft de Commissie visserij twee 
wetgevingsverslagen opgesteld specifiek over de visserij in deze regio’s en twee adviezen 
uitgebracht aan de Commissie regionale ontwikkeling in verband met twee initiatiefverslagen 
van deze commissie (zie bijlage 5 en de verslagen A6-0246/2005 et A6-0158/2008 van de 
Commissie REGI, rapporteurs voor advies Duarte FREITAS - PPE-DE, PT en Pedro
GUERREIRO - GUE/NGL, PT). 

Door twee delegaties van de commissie is bovendien een bezoek gebracht aan twee van deze 
regio’s: in 2007 aan Martinique en in 2008 aan Madeira (zie bijlage 9).

Op 26 april 2007 heeft het EP met een ruime meerderheid zijn wetgevingsresolutie (A6-
0083/2007, rapporteur Duarte FREITAS - PPE-DE, PT), aangenomen en zodoende het 
voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling ter compensatie 
van de extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, 
de Canarische eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion voor de periode 
2007-2013 (verlenging van de compensatieregeling die aanvankelijk in 1992 van start ging) 
onder voorbehoud van amendementen goedgekeurd. In zijn resolutie stelt het EP voor het 
jaarlijkse financiële kader met twee miljoen euro te verhogen van 15 miljoen euro naar circa 
17 miljoen euro, met behoud van de verdeelsleutel tussen de lidstaten. Er moet rekening 
gehouden worden met de stijging van de vervoerskosten en aanverwante uitgaven, vooral 
sinds 2003, door de scherpe stijging van de olieprijzen, waardoor de extra kosten die het 
gevolg zijn van de ultraperifere ligging, nog hoger worden. Het EP herhaalt dat de regeling 
niet in de tijd beperkt moet zijn, aangezien de compensatie bedoeld is om tegemoet te komen 
aan permanente structurele problemen als gevolg van de uiterste randligging. De compensatie 
mag niet louter gebaseerd zijn op de vervoerskosten en mag niet beperkt zijn tot 75 % van 
deze kosten. Compensatie moet met name kunnen worden toegekend voor producten die 
worden gebruikt bij de verwerking van visserijproducten, mits er geen sprake is van cumulatie 



van communautaire steun voor deze producten – het gaat hierbij om producten als olie, zout 
en andere grondstoffen voor de visverwerking. Het EP heeft tevens meer gedetailleerde eisen 
voorgesteld voor de bepalingen betreffende de traceerbaarheid van visserijproducten, om erop 
toe te zien dat uitsluitend legale visserijproducten compensatie ontvangen.

Op 21 oktober 2008 heeft het Parlement het voorstel voor een verordening van de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere 
gebieden geregistreerde vissersvloten (A6-0388/2008, rapporteur Pedro GUERREIRO -
GUE/NGL, PT) onder voorbehoud van amendementen goedgekeurd. Aangezien de vloten 
in de ultraperifere regio's voor het merendeel bestaan uit oude schepen van soms meer dan 30 
jaar oud, acht het EP dat de waarborging van de communautaire steun aan de vernieuwing en 
modernisering van deze vloten, in het bijzonder de vloot voor de kleinschalige visserij, 
onmisbaar is voor de verbetering van de installaties voor het bewaren van de vis en 
verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van de vissers in deze regio’s. 
Volgens het EP moeten de specifieke maatregelen van deze verordening rekening houden met 
de bijzondere behoeften van de visserijsector in deze regio’s. Het EP stelt bovendien voor een 
realistischer termijn toe te kennen, zodat de doelstellingen van het Commissievoorstel kunnen 
worden bereikt. Rekening houdend met de beperkte capaciteit van de scheepswerven acht het 
EP de oorspronkelijk voorgestelde verlenging tot 31 december 2009 onvoldoende en stelt 
derhalve een verlenging met twee jaar (31 december 2008 - 31 december 2011) voor. De door 
het Parlement voorgestelde termijn is in Verordening (EG) nr. 1207/2008 van de Raad van 28 
november 2008 overgenomen.

VI. De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor visserij-
en aquacultuurproducten

Gedurende de zesde zittingsperiode heeft het Europees Parlement zich herhaaldelijk 
uitgesproken over de problemen met betrekking tot de gemeenschappelijke marktordening 
(GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten, met name in het kader van de niet-wetgevende 
resoluties van 28 september 2006 over de verbetering van de economische situatie in de 
visserijsector en van 19 juni 2008 over de crisis in de visserijsector als gevolg van de stijging 
van de dieselprijs (zie punt IV hieronder). Op 12 december 2007 heeft het EP een niet-
wetgevende resolutie aangenomen specifiek over de GMO in de sector visserijproducten en 
producten van de aquacultuur (A6-0467/2007, rapporteur: Pedro GUERREIRO -
GUE/NGL, PT).

In deze resolutie meent het EP dat een verregaande herziening van de GMO in de sector 
visserijproducten dringend geboden is, zodat deze meer bijdraagt aan de verzekering van de 
inkomens in de sector en aan de marktstabiliteit, de verbetering van de afzet van 
visserijproducten en de verhoging van de gegenereerde toegevoegde waarde. Het EP 
onderstreept in deze resolutie met name dat de bijdrage van de GMO in de sector 
visserijproducten aan de sector is teruggelopen, vooral sinds de herziening van 2000, en 
meent dat de ommekeer van deze trend, met name door aanzienlijk meer financiële middelen 
ter beschikking te stellen, een van de belangrijkste doelstellingen van de komende herziening 
van de GMO in de sector visserijproducten moet zijn. Het EP acht dat de GMO in de sector 
visserijproducten onvoldoende heeft bijgedragen aan de verhoging van de prijzen bij de eerste 
verkoop, die sinds 2000 zijn gestagneerd of zelfs zijn gedaald, of tot een betere verdeling van 
de toegevoegde waarde over de gehele waardeketen in de visserijsector. Het EP benadrukt dat 
de structuurfondsen moeten bijdragen aan de modernisering en het creëren van 
ondersteunende infrastructuur voor de producenten in het kader van de productie en de afzet 
op de markt, zoals installaties voor koeling, verwerking, vervoer en afzet op de 
markt/distributie. Het EP dringt er bij de Commissie bovendien op aan de ecologische 
certificering van visserijproducten (zie punt III hieronder) versneld in te voeren, daar deze van 
fundamenteel belang is voor een gezonde en eerlijke concurrentie tussen economische actoren 



binnen en buiten de EU. De Commissie wordt verzocht de consequenties te evalueren van 
geïmporteerde producten voor de prijzen bij de eerste verkoop en standvastiger te zijn in haar 
evaluatie van de externe handelsbetrekkingen, in het bijzonder wat betreft de uitvoering van 
de WTO-vrijwaringsmaatregelen. Het EP acht het verder van essentieel belang ervoor te 
zorgen dat op geïmporteerde visserijproducten die worden verkocht op de interne markt, 
dezelfde normen en voorschriften worden toegepast als op communautaire visserijproducten.

De Commissie visserij heeft 5 november 2008 een openbare hoorzitting georganiseerd over 
de fundamentele elementen van de GMO, de producentenorganisaties, waar zes 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties en een vertegenwoordiger van de AEOP 
(Europese vereniging van producentenorganisaties) bij aanwezig waren en twee externe 
studies werden gepresenteerd, waarvan een over de prijsvorming van visserij- en 
aquacultuurproducten (zie bijlage 8, 12 en 14).

De Europese Commissie heeft aangegeven in november 2009 een voorstel voor een 
nieuwe hervorming van de GMO in de sector visserijproducten en producten van de 
aquacultuur te zullen indienen. Deze hervorming is van groot belang met het oog op de 
ontwikkeling van de markten in de EU en in de wereld en de ernstige sociale en economische 
crisis waar de sector door wordt getroffen. Er wordt op gewezen dat onlangs een door de 
Commissie aangevraagde evaluatiestudie over de GMO van visserij- en aquacultuurproducten 
is gepubliceerd (beschikbaar op de website van de Europese  Commissie 
(http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). De Commissie heeft 
tevens in juli 2008 bekendgemaakt dat zij een prijsmonitoringssysteem wenst op te zetten en 
in het kader van de GMO marktmaatregelen wenst te stimuleren die met name gericht zijn op 
de aanpassing van het aanbod aan de vraag, de verbetering van de productkwaliteit en ‘high-
grading’ bij de eerste verkoop.

VII. Naar een geïntegreerd maritiem beleid

7 juni 2006 heeft de Europese Commissie haar Groenboek “Naar een toekomstig maritiem 
beleid voor de Unie: een Europese visie op de oceanen en zeeën” gepresenteerd en een 
grootschalige raadpleging over deze nieuwe benadering georganiseerd. Volgens de procedure 
van de zogenaamde “medeverantwoordelijke commissie” (artikel 47 van het Reglement van 
het EP), waarbij de Commissie vervoer en toerisme ten principale bevoegd was, heeft de 
Commissie visserij, vertegenwoordigd door haar corapporteur voor advies, Struan
STEVENSON (PPE-DE, GB), deelgenomen aan een werkgroep waarin alle betroffen 
commissies bijeenkwamen (Commissies TRAN, PECH, ENVI, REGI en ITRE) teneinde een 
consensus te bereiken over het definitieve verslag (TRAN A6-0235/2007). Op 20 maart 2007
vond een bijbehorende openbare hoorzitting plaats, waar vertegenwoordigers en 
deskundigen uit diverse sectoren aan deelnamen. Het advies van de Commissie visserij is 
aangenomen op 22 mei 2007.

In zijn niet-wetgevende resolutie van 15 juni 2007 over een toekomstig maritiem beleid voor 
de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën spreekt het EP zijn steun uit voor een 
maritiem beleid dat vraagt om de integratie van beleid, maatregelen en beslissingen die met 
maritieme kwesties verband houden en een betere coördinatie, een grotere openheid en meer 
samenwerking stimuleert tussen alle partijen van wie de maatregelen een effect op de 
Europese oceanen en zeeën hebben. Het EP stelt vast dat de visserij een sterk gereguleerde 
economische sector is en er daarom maatregelen genomen moeten worden om ervoor te 
zorgen dat de regelgeving leidt tot een goede werkwijze en goede resultaten. Het Parlement 
overweegt bovendien dat ter wille van de duurzaamheid rekening moet worden gehouden met 
de vele uiteenlopende factoren die van invloed zijn op de situatie van de visbestanden, zoals 
de klimaatverandering, de aanwezigheid van predatoren, verontreiniging, aardolie- en 
aardgasexploratie en -boringen, windmolenparken op zee, en zand- en grindwinning. In zijn 



bovenstaande resolutie spreekt het EP zich uit over een groot aantal uiteenlopende 
onderwerpen, zoals het kustbeleid en de kustplanning, aanwijzing van beschermde 
zeegebieden, de interpretatie van het principe maximale duurzame opbrengst (MDO), de 
bestrijding van teruggooi en INN-visserij, een karterings- en ruimtelijk planningsprogramma 
voor de communautaire wateren, de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur en de 
financiering van het maritiem beleid.

Op 3 april 2008 heeft de Commissie visserij een tweede advies aangenomen (rapporteur 
voor advies Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT), gericht aan de Commissie vervoer en 
toerisme, in het kader van het initiatiefverslag van deze commissie over een nieuwe 
mededeling van de Commissie over een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie 
(verslag TRAN A6- 0163/2008).

In zijn recentere resolutie van 2 september 2008 over visserij en aquacultuur in de context 
van het geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa is het EP in het kader van het 
initiatiefverslag van de Commissie visserij (A6-0286/2008, rapporteur Ioannis GKLAVAKIS, 
PPE-DE, GR) van mening dat de visserij- en de aquacultuursector moeten worden 
opgenomen in een horizontale benadering van alle maritieme activiteiten in kuststreken en de 
vertegenwoordigers die een rol spelen in de duurzame ontwikkeling van deze streken, met 
name in transnationale maritieme samenwerkingsverbanden.

Het door de Commissie opgestelde actieplan over het geïntegreerde maritieme beleid omvat 
een groot aantal initiatieven, zoals een stappenplan voor de aanpak van de maritieme 
ruimtelijke ordening door de lidstaten, een Europees netwerk van maritieme clusters, een 
Europees netwerk voor marien onderzoek en een Europees netwerk voor maritieme controle. 
De integratie van het GVB in de globale context van dit beleid is een van de thema’s die 
centraal staan in het debat over de toekomstige hervorming van het GVB (zie ook punt XI en 
XIV hieronder).

VIII. Governance

In het kader van de in december 2002 aangenomen hervorming van het GVB zijn regionale 
adviesraden (RAR’s) opgericht. Het juridisch kader van deze RAR’s is vastgesteld in artikel 
31 en 32 van Kaderverordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad. Ze zijn opgericht om in het 
GVB gebruik te maken van de kennis en ervaring van vissers en andere betrokken partijen, en 
om rekening te houden met de verschillende situaties in de communautaire wateren. Aan het 
eind van de vijfde zittingsperiode heeft het EP zich in zijn resolutie van 1 april 2004 (A5-
0167/2004, rapporteur: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL) uitgesproken over het voorstel 
voor een Besluit van de Raad tot oprichting van RAR’s in het kader van het GVB (Besluit 
2004/585/EG).

In de loop van de zesde zittingsperiode heeft het EP twee resoluties aangenomen over de 
RAR’s in het bijzonder, maar in vele andere resoluties, zowel wetgevingsresoluties als niet-
wetgevende resoluties, wordt verwezen naar de belangrijke rol van deze adviesorganen. De 
eerste van deze resoluties dateert van 26 april 2007 (A6-0078/2007, rapporteur: Elspeth 
ATTWOOLL - ALDE, GB). Hierin verleent het EP goedkeuring aan het voorstel voor een 
besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2004/585/EG, volgens hetwelk de 
RAR’s worden beschouwd als organen die een doel van algemeen Europees belang nastreven, 
waardoor ze permanente financiering ontvangen en niet langer een degressieve bijdrage. De 
tweede resolutie van het EP dateert van 24 april 2009 en gaat over “goed bestuur in het 
gemeenschappelijk visserijbeleid: Europees Parlement, regionale adviesraden en andere 
spelers” (A6-0187/2009, rapporteur: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB). Met deze resolutie 
wordt met name ingegaan op de mededeling van de Commissie in juni 2008 over de 
tenuitvoerlegging van het besluit van 2004 en de werking van de RAR’s. Het EP onderstreept 



het belang van de rol van de RAR’s en roept op tot maatregelen om de zichtbaarheid van de 
RAR’s te verbeteren, hun betere toegang tot wetenschappelijke gegevens te verlenen, hen 
beter te betrekken in het raadplegingsproces en hun adviezen beter op te volgen, alsmede een 
geschikte financiering ter beschikking te stellen. Het EP is bovendien van mening dat bij de 
komende hervorming van het GVB de consolidatie van de RAR’s ten volle moet worden 
benut voor een grotere decentralisatie van het GVB, zodat de vastgestelde 
gemeenschappelijke maatregelen in de verschillende zones op de specifieke kenmerken van 
de verschillende visserijvormen en visserijomstandigheden kunnen worden afgestemd. In zijn 
resolutie van 24 april 2009 verzoekt het EP de Commissie visserij haar band met de RAR’s en 
hun activiteiten te versterken. Het is de taak van de toekomstige commissie, die in juli 2009 
zal worden samengesteld, om deze wens te realiseren. 

In de resolutie van 24 april 2009 wordt tevens de rol van het Raadgevend Comité voor de 
visserij en de aquacultuur (RCVA) genoemd, dat “een adviestaak heeft voor het hele GVB op 
het communautaire vlak”, terwijl “de adviesfunctie van de RAR’s is toegespitst op hun eigen 
invloedssfeer”.

In het kader van deze resolutie verzoekt het EP opnieuw om een grotere betrokkenheid bij de 
bepaling, opvolging en ontwikkeling van het GVB, met name via de deelname van de leden 
van de Commissie visserij als waarnemers aan de bijeenkomsten van de Raad van 
visserijministers en aan de bijeenkomsten van de gemengde commissies die zijn opgericht in 
het kader van de partnerschapsovereenkomsten in de visserijsector.

De rol van governance voor wat betreft de vereenvoudiging van het GVB is onderstreept in 
de niet-wetgevende resolutie van het EP van 6 september 2006 over het actieplan voor de 
vereenvoudiging en verbetering van het GVB (A6-0228/2006, rapporteur: Philippe 
MORILLON - ALDE, FR). 

Dit onderwerp speelt ook een cruciale rol in het kader van het nieuw maritiem beleid van de 
EU en het geïntegreerd beheer van de kustzones (zie punt VII hieronder). Het verbeteren van 
de communicatie tussen wetenschappers, beleidsmakers en belanghebbende partijen vormt 
een ander aspect van governance waaraan het EP bijzondere aandacht heeft geschonken (zie 
punt IX hieronder).

IX. Internationale betrekkingen op het gebied van 
visserij

 Bilaterale akkoorden met derde landen

De internationale visserijakkoorden die de Europese Gemeenschap met derde landen heeft 
gesloten zijn van essentieel belang, aangezien de vangsten van de communautaire vloot in 
deze wateren meer dan 30 % van de EU-consumptie vormen en een handelsvolume van meer 
dan een miljard euro genereren. Bovendien zijn in de communautaire vloot op volle zee 
duizenden mensen werkzaam, zowel op vissersvaartuigen als in kustgebieden die van deze 
activiteit sterk afhankelijk zijn. Volgens berekeningen zorgt elke directe arbeidsplaats in de 
sector voor vijf indirecte arbeidsplaatsen, in de verwerkingsindustrie dan wel in sectoren die 
met de visserij verbonden zijn. 

Dankzij de hervorming van het GVB van 2002 is overgegaan van traditionele 
visserijakkoorden naar een meer globale en coöperatieve benadering in het kader van de 
huidige visserijpartnerschapsovereenkomsten (VPO’s). Deze VPO’s bieden toegang tot de 
vaartuigen van de Europese Unie, maar zijn er ook op gericht om de partnerlanden beter in 
staat te stellen de visserij in hun eigen wateren duurzaam te maken (zie hierover het advies 



van 27 maart 2008 van de Commissie visserij – rapporteur voor advies FRAGA ESTÉVEZ
(PPE-DE, ES) aan de Commissie DEVE voor diens initiatiefverslag A6-0137/2008).

In de loop van de zesde zittingsperiode zijn vrijwel alle geldende visserijprotocollen 
vernieuwd. Daarnaast zijn in navolging van de nieuwe benadering van de hervorming van 
2002 de bestaande akkoorden geleidelijk vervangen door partnerschapsovereenkomsten 
(bijlage 4.4 bevat de referenties van de resoluties van het EP op dit terrein uit de zesde 
zittingsperiode).

Door de in 2006 gesloten "gentlemen's agreement" tussen het DG Maritieme zaken en visserij 
van de Europese Commissie en de Commissie visserij (zie bijlage 11.1) is de 
informatieverstrekking aan het Parlement verbeterd, zowel in kwantitatief als kwalitatief 
opzicht. Ongeveer elke twee maanden heeft een vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie deelgenomen aan de bijeenkomsten van de commissie om de meest recente 
informatie te verstrekken over lopende onderhandelingen en belangrijke problemen, alsmede 
over andere gegevens die nuttig zijn voor de rapporteurs en andere belanghebbende leden. De 
evaluatiestudies en de verslagen van de bijeenkomsten van de gemengde commissies voor de 
opvolging van de visserijovereenkomsten worden momenteel met regelmaat ter informatie 
naar het EP doorgestuurd.

Desalniettemin moet de interinstitutionele procedure ten aanzien van de 
visserijovereenkomsten nog verder worden verbeterd. Er zijn namelijk nog steeds problemen, 
met name de vertraagde raadpleging, waardoor het EP te vaak is gedwongen onder druk te 
werken, met zeer korte termijnen om zich uit te spreken. Het Europees Parlement heeft 
meerdere malen verzocht de leden van de Commissie visserij aanwezig te laten zijn in de 
gemengde commissies voor de opvolging van de akkoorden. Na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon zullen de instellingen gedwongen zijn nauwer met elkaar samen te 
werken, waardoor het Europees Parlement te zijner tijd toegang zal hebben tot alle informatie 
met betrekking tot visserijovereenkomsten, zelfs tijdens de onderhandelingsperiodes van de 
protocollen (zie ook punt XIII hieronder).

 Multilaterale akkoorden – Regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s)

Deze akkoorden dienen ter versterking van regionale samenwerking, teneinde de visbestanden 
op volle zee en de grensoverschrijdende visbestanden in stand te houden en duurzaam te 
beheren. Daarnaast dienen ze een ander zeer belangrijk doel: preventie van illegale, niet-
aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (INN-visserij). 

Tijdens de zesde zittingsperiode heeft de Europese Unie een sleutelrol gespeeld als drijvende 
kracht achter deze organisaties, door te pleiten voor het verstevigen van hun 
beheersinstrumenten en door waar mogelijk actief deel te nemen in alle bestaande organisaties, 
zowel sectorgebonden als gebiedsgerelateerde organisaties. Een van de prioriteiten van het 
Parlement is de aanneming door de ROVB’s van de uniforme actieplannen voor de 
bestrijding van INN-visserij door schepen die onder goedkope vlag varen.

In deze zittingsperiode heeft het Parlement zich uitgesproken over het omzetten van 
verschillende door regionale visserijorganisaties vastgestelde besluiten en adviezen naar 
gemeenschapsrecht (zie bijlage 4.5). 

Het EP verzoekt de door ROVB’s genomen besluiten doeltreffender en sneller om te zetten in 
het communautaire rechtsstelsel. In zijn resoluties verzoekt het EP de Commissie en de Raad 
bovendien het Parlement tijdig in te lichten over de kwesties die in de besluitvormende 
organen van de regionale visserijorganisaties worden besproken en voor de Gemeenschap 
juridische verplichtingen met zich meebrengt. Dit is van essentieel belang om het Parlement 
daadwerkelijk aan het besluitvormingsproces te laten deelnemen.



Tijdens de zesde zittingsperiode heeft het Parlement op 27 april 2006 zijn instemming 
verleend aan de sluiting van het Verdrag ter versterking van de Inter-Amerikaanse Commissie 
voor tropische tonijn op (A6-0070/2006, rapporteur: Duarte FREITAS - PPE-DE, PT).
Het EP heeft bovendien gevraagd de rechtsgrondslag te wijzigen van raadplegingsprocedure 
naar instemmingsprocedure – zonder resultaat – bij het voorstel voor een Besluit betreffende 
de sluiting namens de Europese gemeenschap van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-
Indische oceaan (wetgevingsresolutie van 1 september 2008, A6-315/2008, rapporteur 
Philippe MORILLON - ALDE, FR). Het EP heeft 22 december 2008 een beroep ingesteld 
tegen de Raad (zaak C-566/08) voor nietigverklaring van Besluit 2008/780/EG van 29 
september 2008 op grond van het argument dat dit Besluit volgens de instemmingsprocedure 
had moeten worden vastgesteld. Het Parlement is namelijk van mening dat de overeenkomst 
een specifiek institutioneel kader in het leven roept door het instellen van 
samenwerkingsprocedures en dat de rechtsgrondslag mitsdien de procedure van artikel 37 van 
het EG-Verdrag in verbinding met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin en lid 3, tweede 
alinea, van het EG-Verdrag is.

X. Onderzoek en gegevensverzameling

Het systematisch verzamelen van betrouwbare basisgegevens over visserij vormt de sleutel 
voor de evaluatie van visbestanden en voor wetenschappelijk advies, en is dientengevolge van 
wezenlijk belang voor de tenuitvoerlegging van het GVB.

De betrouwbaarheid van de wetenschappelijke en technische adviezen is een steeds 
terugkerend probleem waar de vertegenwoordigers van de visserijsector bij talloze door de 
Commissie visserij georganiseerde bijeenkomsten en hoorzittingen op hebben gewezen. 
Mensen uit de beroepspraktijk zijn het heel vaak volkomen oneens met wetenschappelijke 
beoordelingen van visbestanden waar technische maatregelen van de Commissie op zijn 
gebaseerd, of verzetten zich hier zelfs tegen. 

Door het aannemen van de wetgevingsresolutie van 13 november 2007 (verslag A6-
0407/2007, rapporteur Paulo CASACA - PSE, PT) heeft het EP in het kader van de 
raadplegingsprocedure het voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een 
communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de 
visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het 
gemeenschappelijk visserijbeleid gewijzigd. In deze verordening worden regels vastgesteld 
inzake: a) de verzameling en het beheer, in het kader van meerjarenprogramma’s, van 
biologische, technische, milieu- en sociaaleconomische gegevens betreffende de visserijsector; 
b) het gebruik, voor wetenschappelijke analyse, van gegevens betreffende de visserijsector in 
het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). In de verordening worden ook 
bepalingen ter verbetering van het voor de uitvoering van het GVB benodigde 
wetenschappelijk advies vastgesteld.

De raadplegingsprocedure (artikel 37) is de standaardprocedure die van toepassing is voor het 
GVB, maar wanneer het om de opstelling van statistieken gaat, is overeenkomstig artikel 
285 van het EG-Verdrag de medebeslissingsprocedure van toepassing. Tijdens de zesde 
zittingsperiode heeft het EP in grote lijnen volgens de medebeslissingsprocedure en onder 
voorbehoud van bepaalde amendementen zijn goedkeuring gegeven aan het voorstel voor een 
verordening betreffende de indiening van gegevens over de aanvoer van visserijproducten 
in de lidstaten (standpunt vastgesteld in de eerste lezing van 15 juni 2006, A6-0169/2006, 
rapporteur: Philippe MORILLON - ALDE, FR) en de op 12 december 2006 aangenomen 
resolutie over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (A6-0400/2006). Verordening 
(EG) nr. 1921/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indiening van 
statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten en houdende 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 1382/91 van de Raad is op 19 januari 2007 in werking 



getreden. In deze verordening wordt bepaald dat de lidstaten geharmoniseerde gegevens 
zullen indienen over de hoeveelheid en de waarde van de aanvoer op hun grondgebied, ten 
behoeve van een analyse van de markt voor visserijproducten en een meer algemene analyse 
van de toestand van de visserij. Op 31 januari 2008 heeft het EP in de eerste lezing van de 
medebeslissingsprocedure een wetgevingsresolutie aangenomen over het voorstel voor een 
verordening betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
De in de plenaire vergadering aangenomen tekst is voortgekomen uit een overeenkomst met 
de Raad op basis van verslag A6-0001/2008 (rapporteur: Philippe MORILLON - ALDE, 
FR). De door het Europees Parlement en de Raad aangenomen Verordening (EG) nr. 
762/2008 van 9 juli 2008 zal in principe leiden tot betere statistische gegevens over alle 
aquacultuuractiviteiten in de gebieden van de lidstaten. De Commissie visserij heeft ook drie 
adviezen verstrekt aan de Commissie juridische zaken over drie voorstellen voor herschikking 
betreffende de verordeningen over de indiening van statistieken over visserij (Verordeningen 
(EG) nr. 216/2009, (EG) nr. 217/2009 en (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement van 
11 maart 2009). In alle voornoemde verordeningen is de nieuwe comitologieprocedure, 
oftewel de zogenaamde regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing bij “quasi-
wetgevingsmaatregelen”, die het EP onder bepaalde voorwaarden kan tegenhouden. 

Op 19 februari 2009 heeft het EP een niet-wetgevende resolutie aangenomen over het 
toegepast onderzoek op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (A6-0016/2009, 
rapporteur: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) – In deze resolutie wordt de 
Commissie verzocht het zevende kaderprogramma bij de tussentijdse beoordeling in 2010 te 
herzien en daarbij meer aandacht te besteden aan de specifieke problemen van de visserij en 
de aquacultuur. Het EP wijst erop dat het GVB slechts doeltreffend ten uitvoer kan worden 
gelegd als er specifieke programma's op het gebied van toegepast onderzoek worden opgezet 
die op voldoende begrotingsmiddelen kunnen rekenen. Het Parlement beveelt aan dat op het 
gebied van het mariene wetenschappelijk onderzoek prioriteit wordt verleend niet alleen aan 
het onderzoek dat tot doel heeft kennis te verwerven omtrent de staat van de visbestanden, 
maar ook aan ecosysteem-, commerciële, economische en sociale aspecten die een rol spelen 
bij het beheer van de productie van vis, omdat die alle van cruciaal belang zijn. Tot slot spoort 
het EP de Commissie aan de totstandbrenging van een stabiel Europees netwerk te bevorderen 
dat steunt op de bestaande fysieke infrastructuur in de lidstaten en tot doel heeft het mariene 
milieu te observeren en gegevens te verzamelen, zodat de informatie-uitwisseling tussen de 
marktspelers in de sector en de Europese onderzoeksinstanties wordt vergemakkelijkt en zo 
de voortrekkersrol van de Unie in stand wordt gehouden.

Op 9 september 2008 is door de Commissie visserij een publieke conferentie gehouden met 
als thema “Een intensievere dialoog tussen wetenschappers en vissers ten behoeve van een 
vernieuwd gemeenschappelijk visserijbeleid” (zie bijlage 8, 13 en 14). Het doel van deze 
conferentie was een intensievere dialoog tussen wetenschappers, vissers, bestuursorganen en 
overheden in de uitwerking en de uitvoering van maatregelen in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Aangezien er sprake is van een duidelijk belangenconflict 
tussen vissers en wetenschappers voor de korte termijn (terwijl hun doelstellingen op lange 
termijn meer verenigbaar zijn) hebben de Parlementsleden de Commissie verzocht een betere 
samenwerking tussen vissers en wetenschappers te bevorderen, specifieke informatie te 
verzamelen over de wijze waarop de dialoog tussen wetenschappers en vissers momenteel in 
de verschillende lidstaten functioneert, en een lijst van beste praktijken op te stellen. Alle 
partijen zijn het erover eens geworden dat het noodzakelijk is de vissers nadrukkelijker en 
duidelijker te laten inzien dat zij er belang bij hebben om bij de beoordeling van hun 
vermeend economisch verlies op de korte termijn te bedenken welke economische voordelen 
zij op middellange of lange termijn kunnen verwachten.



XI. Begrotingsaspecten

De Gemeenschapsbegroting is de grootste publieke financieringsbron voor de visserijsector. 
Jaarlijks wordt ongeveer een miljard euro geïnvesteerd. De begroting wordt opgemaakt op 
basis van activiteiten sinds 2004, dat wil zeggen sinds alle begrotingsonderdelen met 
betrekking tot visserij onder dezelfde rubriek zijn ondergebracht (Titel 11 – Maritieme zaken 
en visserij).

Bepalend voor de zesde zittingsperiode was de oprichting van het Europees Visserijfonds, 
waarmee de structuur van de visserijbegroting is gewijzigd (zie punt V hieronder), en de 
vaststelling van de financiële vooruitzichten voor 2007-2013.

 Financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013

Het interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer omvat het 
financieel kader voor de periode 2007-2013 voor de toepassing van de begrotingsdiscipline. 
Het akkoord is bovendien bedoeld om de jaarlijkse begrotingsprocedure en de 
interinstitutionele samenwerking op begrotingsgebied soepeler te laten verlopen.

In haar advies aan de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in 
de uitgebreide Unie 2007-2013 (A6-0153/2005, niet-wetgevende resolutie van 8 juni 2005) 
is de Commissie visserij (rapporteur voor advies: Paulo CASACA - PSE, PT)) van 
oordeel dat het totale bedrag van de kredieten van lijn 2 voor het GVB van 7 900 miljoen euro 
(2007-2013), met een jaarlijkse verhoging van 3 %, waarbij het bedrag zal stijgen van 909 
miljoen euro in 2006 tot 1 125 miljoen euro in 2013, onaanvaardbaar is, aangezien noch 
rekening wordt gehouden met de behoeften van de nieuwe lidstaten, noch met de behoeften 
van het Europa van 25; de commissie meent dat de hervorming van het GVB op basis van 
duurzame ontwikkeling, niet van de grond zal komen als de noodzakelijke financiering 
ontbreekt.

 Amendementen van het EP

Het visserijbeleid is in de loop van de vijf jaar van de zesde zittingsperiode veranderd. Sinds 
de hervorming omvatten de begrotingsadviezen voorstellen voor een betere tenuitvoerlegging 
van de hervorming.

Voor de begroting van 2005 heeft het Parlement extra duidelijk gewezen op het belang van 
voldoende middelen voor de voorbereidingen omtrent de oprichting van het Bureau voor 
visserijcontrole. In 2005 heeft het Parlement zich gericht op het versterken van de dialoog met 
de visserijsector en de bij het gemeenschappelijk visserijbeleid betrokken kringen, hetgeen 
vanwege de hervorming van dit beleid een prioriteit is geworden. In 2006 heeft het Parlement 
opgeroepen tot adequate financiering van het Europees Visserijfonds. In 2007 heeft het 
Parlement ervoor gepleit het percentage voor visserijonderzoek in stand te houden. In 2008
heeft het Parlement voorgesteld extra middelen ter beschikking te stellen voor het beheer van 
visbestanden (verzameling van basisgegevens).

Het Parlement heeft ook het belang van de kustvisserij benadrukt. Het Parlement heeft 
regelmatig opgeroepen tot een adequate financiering waarmee kan worden voldaan aan de 
behoeften als gevolg van de uitbreiding, tot een betere controle en bewaking, een beter 
evenwicht tussen internationale visserijovereenkomsten, een sterkere steun aan ultraperifere 
regio’s en onderzoeksactiviteiten voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame technieken, 



onder meer op het gebied van aquacultuur. Het Parlement is ook voorstander van een sterkere 
samenwerking met de regionale visserijorganisaties in het besluitvormingsproces.

 Modelprojecten en voorbereidende acties

In 2007 heeft het Parlement de voorbereidende actie “Maritiem beleid” opgezet met een 
financiering van 6,5 miljoen euro voor twee jaar. Dit krediet dient voor de financiering van de 
studies die nodig zijn om het stilaan tot stand komende maritieme beleid te onderbouwen met 
betrouwbare feiten en analyses, voor zover er leemten zijn en dit nodig is voor de 
effectbeoordeling en de voorbereiding van de toekomstige beleidsbeslissingen. Dit geldt met 
name voor sociaaleconomische en juridische aangelegenheden op maritiem gebied.

Hiervoor zijn drie horizontale gebieden aangewezen voor mogelijke toekomstige actie: 
maritieme ruimtelijke ordening, convergentie en integratie van verzamelsystemen voor 
mariene gegevens en maritiem toezicht. Voorts dient dit krediet voor de financiering van 
haalbaarheidsstudies die worden uitgevoerd met het oog op de opstelling van nieuwe 
voorstellen op deze gebieden.

In 2007 is een modelproject met de titel “Vorming van netwerken en beste praktijken in het 
maritieme beleid” opgestart met een bedrag van 4 miljoen euro. Dit krediet is bestemd voor 
de bevordering van modelprojecten met het oog op de integratie van verschillende systemen 
voor maritieme controle, het verzamelen van wetenschappelijke gegevens over de zee en de 
verspreiding van netwerken en beste praktijken op het gebied van maritiem beleid en de 
economie van kustgebieden.

In 2008 heeft het Parlement een nieuwe voorbereidende actie, genaamd 
“Waarnemingscentrum van prijzen op de visserijmarkt” gelanceerd met 4 miljoen euro. Dit 
krediet is bedoeld ter dekking van de invoering van een systeem om toezicht te houden op de 
prijsvorming en het evaluatieproces van visserijproducten en producten van de aquacultuur.

XII. Interinstitutionele betrekkingen

De betrekkingen met de Europese Commissie en de commissaris zijn gedurende de hele 
zittingsperiode bevredigend geweest. Er moet worden opgemerkt dat het bevoegde 
directoraat-generaal van de Commissie (voormalig DG FISH, heden DG MARE, directoraat-
generaal Maritieme zaken en visserij) in 2008 grondig is hervormd. De commissaris en de 
directeur generaal van het bevoegde directoraat-generaal hebben op regelmatige basis actief 
deelgenomen aan verscheidene bijeenkomsten van de commissie. Sinds 2006 wordt een 
“gentlemen’s agreement” toegepast over regelmatige informatieverstrekking over 
visserijovereenkomsten (zie bijlage 11.1). Desalniettemin moet worden getracht de 
interinstitutionele procedure voor visserijovereenkomsten te verbeteren. Er zijn namelijk nog 
steeds problemen, met name de vertraagde raadpleging, waardoor het EP vaak onder druk 
moest werken, met zeer korte termijnen om zich uit te spreken. Het EP heeft meerdere malen 
verzocht de leden van de Commissie visserij aanwezig te laten zijn in de gemengde 
commissies voor de opvolging van de akkoorden. Na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon zullen de instellingen gedwongen zijn nauwer met elkaar samen te werken, 
waardoor het Europees Parlement te zijner tijd toegang zal hebben tot de informatie met 
betrekking tot visserijovereenkomsten, zelfs tijdens de onderhandelingsperiodes van de 
protocollen, en tot de informatie met betrekking tot de opvolging van de bijeenkomsten van 
de ROVB’s.

De leden van de Commissie visserij konden binnen de delegatie van de EG als waarnemer 
deelnemen aan bepaalde bijeenkomsten van de ROVB’s (zie bijlage 10). Tot op heden zijn zij 
echter niet toegelaten tot de interne coördinatievergaderingen van de EG-delegatie. 



Opgemerkt dient te worden dat de Commissie op verzoek van het Franse Voorzitterschap 
sinds 2008 is begonnen voorstellen voor besluiten van de Raad in te dienen over het sturen 
van EU-delegaties naar de ROVB’s, indien deze worden opgeroepen besluiten te nemen die 
juridische gevolgen hebben, onder toepassing van artikel 300, lid 2, tweede alinea, van het 
EG-Verdrag. 

De fungerende voorzitterschappen van de Raad zijn regelmatig hun programma’s komen 
toelichten en vragen van Parlementsleden komen beantwoorden. Voor 2008 dienen twee 
belangrijke voorbeelden van zeer goede samenwerking met de Raad te worden genoemd: de 
conferentie van 9 september 2008 over het thema “Een intensievere dialoog tussen 
wetenschappers en vissers ten behoeve van een vernieuwd gemeenschappelijk visserijbeleid”, 
die is georganiseerd in samenwerking met het Franse Voorzitterschap, en het verzoek aan de 
voorzitter van de Commissie visserij tot deelname aan de door het Franse Voorzitterschap 
georganiseerde ministeriële conferentie over de toekomstige hervorming van het GVB, 
waaraan hij actief heeft mogen deelnemen en waarbij hij de standpunten van het Europees 
Parlement uiteen heeft gezet. In 2007 is de Commissie visserij onder het Portugese 
Voorzitterschap bovendien uitgenodigd actief deel te nemen aan de interministeriële 
conferentie over illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij op 29 oktober 
2007 in Lissabon. Er dient te worden opgemerkt dat het EP in zijn resolutie van 24 april over 
goed bestuur in het gemeenschappelijk visserijbeleid heeft verzocht om een waarnemersstatus 
voor de leden van de Commissie visserij bij de bijeenkomsten van de Raad van 
visserijministers (zie bijlage 11.4). 

De directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole is meerdere malen de 
programma’s en activiteiten van het Bureau komen presenteren en heeft actief deelgenomen 
aan de gedachtewisselingen die hieruit zijn voortgekomen.

XIII. Het Verdrag van Lissabon en het GVB

De Commissie visserij heeft 28 mei 2008 een advies (rapporteur voor advies: Rosa 
MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) aan de Commissie constitutionele zaken aangenomen in 
het kader van het verslag van genoemde commissie over de gevolgen van de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon (verslag AFCO A6-0145/2009, resolutie 
van het EP van 7 mei 2009).

Het Verdrag van Lissabon betekent in het kader van het gemeenschappelijke visserijbeleid 
(GVB) een grote wijziging in het besluitvormingssysteem, omdat het Parlement vanaf de 
inwerkingtreding van dit verdrag op 1 januari 2009 niet meer een adviserende instelling is, 
maar globaal genomen, een wetgevende instantie met een beslissingsbevoegdheid gelijk aan 
die van de Raad, waarmee het deze bevoegdheid deelt. In dit nieuwe scenario stellen het 
Parlement en de Raad conform de gewone wetgevingsprocedure (de 
medebeslissingsprocedure) de nodige bepalingen op voor het behalen van de doelstellingen 
van het GVB (artikel 43, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VwEU).

In artikel 43, lid 3 van het VwEU wordt echter vastgesteld dat uitsluitend de Raad bevoegd is 
om maatregelen te nemen inzake de bepaling en de verdeling van de vangstmogelijkheden 
(TAC’s en quota) tussen de lidstaten, omdat medewerking van het Parlement op dat gebied 
niet vereist is.

Voor alle andere kwesties die geen betrekking hebben op het vaststellen van de 
visserijmogelijkheden en de verdeling van de quota, en die formeel gezien op het jaarlijkse 
visserijbeheerspakket zouden hebben gestaan, zoals kwesties met betrekking tot technische 
maatregelen, de visserij-inspanning of het opnemen van overeenkomsten met een passende 



juridische grondslag en die binnen de regionale organisaties voor het visserijbeheer zijn 
aangenomen, blijft de gewone wetgevingsprocedure van toepassing.

Milieubescherming is over het algemeen een zaak van gedeelde bevoegdheid. De Commissie 
visserij verzoekt in haar advies derhalve om opheldering van het begrip “biologische
rijkdommen van de zee” dat gebezigd wordt in artikel 3 van het VwEU, alsmede van de 
omstandigheden waaronder hun instandhouding “in het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid” valt, opdat de reikwijdte van de exclusieve bevoegdheid beter kan worden 
bepaald.

Voor wat betreft internationale overeenkomsten met betrekking tot de visserij, is de 
belangrijkste vernieuwing doorgevoerd in de afsluitingsprocedure voor genoemde 
overeenkomsten, aangezien duidelijk in het verdrag staat vermeld dat deze overeenkomsten, 
alvorens door de Raad te worden gesloten, door het Parlement moeten zijn goedgekeurd. Dit 
vetorecht verruimt en versterkt in de praktijk, vanuit het Parlement bekeken, de bepalingen 
over de instemmingsprocedure, die nu slechts betrekking hebben op overeenkomsten die grote 
gevolgen hebben voor de begroting of waarvoor een specifiek institutioneel kader in het leven 
moet worden geroepen.

Ongeacht de toekomst van het Verdrag van Lissabon en de daaruit voortvloeiende nieuwe 
regels, is de Commissie visserij van het EP van oordeel dat de onderhandelingsprocedures en 
de procedures voor het sluiten van de betreffende akkoorden dienen te worden herzien. In de 
loop van het onderhandelingsproces voor akkoorden moet het Parlement nauwkeurig door de 
Commissie worden ingelicht. Het Parlement zou ook als waarnemer moeten deelnemen aan 
de bijeenkomsten van de gemengde commissies die in het k a d e r  van de 
visserijovereenkomsten zijn aangewezen, en deze mogelijkheid moet ook worden opgenomen 
in het interinstitutioneel akkoord (zie hierover ook de resolutie van het EP van 7 mei 2009 
over de nieuwe rol en de verantwoordelijkheden van het EP bij de tenuitvoerlegging van het 
Verdrag van Lissabon, inzonderheid de leden 32, 46, 59 en 79).

XIV. Gezondheidscontrole en toekomstige hervorming van het GVB

De laatste hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) heeft eind 2002 
plaatsgevonden. De leidende beginselen van deze hervorming zijn vervat in Verordening (EG) 
nr. 2371/2002 van 20 december 2002. In deze verordening wordt bepaald dat het noodzakelijk 
is de werking van het gemeenschappelijk visserijbeleid in 2012 te beoordelen en vervolgens 
aan te passen aan de ontwikkelingen van de sector.

De Commissie is onlangs begonnen met het raadplegen van alle sectoren die verbonden zijn 
met de visserij (vissers, verwerkingsindustrie, toeleveranciers, afnemers en overheden). De 
Commissie heeft een werkdocument gepubliceerd dat dient als uitgangspunt voor het debat 
van de informele bijeenkomst van de Raad van 29 september 2008 en voor een 
gedachtewisseling over een efficiënter GVB, het veiligstellen van de economische rentabiliteit 
van de Europese vloot, de instandhouding van visbestanden, de integratie van het GVB in het 
maritiem beleid en de voedselvoorziening voor consumenten. 22 april 2009 heeft de 
Commissie een groenboek aangenomen over de toekomst van het GVB van de EU, dat 
gepresenteerd is tijdens de vergadering van 30 april 2009 van de Commissie visserij, de 
laatste vergadering van de zittingsperiode.

De Commissie visserij heeft zelf ook een onderzoek gestart naar de werking van het GVB in 
de afgelopen jaren en is begonnen na te gaan welke aangelegenheden in het kader van de 
nieuwe hervorming van 2013 moeten worden behandeld.



In bepaalde initiatiefverslagen die in de loop van de zesde zittingsperiode zijn aangenomen en 
in diverse hoorzittingen, studies en workshops die in het kader van verslagen zijn gehouden, 
heeft de Commissie visserij bepaalde aspecten, waarvan sommige niet onomstreden, van 
discussieonderwerpen bestudeerd (bijvoorbeeld: het verslag-ESTEVEZ A6-298/2007 over 
verduurzaming van de EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst (MDO), het 
verslag-ATTWOOLL A6-0060/2008 over op rechten gebaseerde beheersinstrumenten in de 
visserijsector en het verslag-GUERREIRO A6-0485/2008 over de ecosysteembenadering –
zie punt III hieronder).

Op 10 februari 2009 is door de Commissie visserij een openbare hoorzitting over dit 
onderwerp georganiseerd (zie bijlage 8 en 14), met deelname van vertegenwoordigers van
verschillende regionale adviesraden (RAR’s) – Noordzee-RAR, RAR voor de zuidwestelijke 
wateren, RAR voor de verre-zeevisserijvloot – en vertegenwoordigers van nationale 
overheden van bepaalde lidstaten (Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, Verenigd 
Koninkrijk).

Uit het debat tussen de deelnemers en de afgevaardigden is naar voren gekomen wat de 
belangrijkste kwesties zijn waar de doelstellingen van de hervorming op moeten zijn gericht: 
het afstemmen van de omvang van de vloot op de toestand van de visbestanden ten behoeve 
van een duurzame visserij, het nemen van structurele maatregelen en het verlenen van 
financiële steun om de rentabiliteit van de sector veilig te stellen, het evenwicht tussen 
enerzijds een toenemende regionalisering, om de visserijen beter aan te passen aan de 
specifieke eigenschappen van elke geografische zone, en anderzijds de toepassing van 
duidelijke en uniforme regels over de gelijke behandeling van alle vissers, het sluiten van een 
akkoord over een bevredigende oplossing voor de teruggooi – een beschamende verspilling 
van de visbestanden, de aanpassing van vlootbeheerssystemen aan de veranderlijke situatie 
van de visbestanden via TAC’s en quota, via de visserijactiviteiten, dan wel via andere 
beheersstelsels, en het versterken van de rol van de aquacultuur in het GVB met het oog op 
het groeiend belang hiervan in de bevoorrading van de markt.

Er dient te worden opgemerkt dat op 8 april 2009 een lang verwachte mededeling van de 
Commissie over “Een nieuw elan voor de strategie voor een duurzame ontwikkeling van de 
Europese aquacultuur” is gepubliceerd. De Commissie visserij heeft op 27 maart 2008 ook 
een openbare hoorzitting over dit onderwerp georganiseerd.

Volgens het recentelijk gepresenteerde groenboek zal de Commissie in de eerste helft van 
2010 de discussie samenvatten en conclusies formuleren over de richting die met het GVB 
moet worden ingeslagen. Vervolgens zal een effectbeoordeling worden verricht en verder 
overleg met de belanghebbende partijen worden gevoerd, waarna de Commissie een ontwerp 
van een nieuwe kaderverordening zal opstellen, die samen met alle andere 
rechtsgrondvoorstellen na 2013 zal worden voorgesteld aan de Raad en het Europees 
Parlement binnen het nieuwe financieel kader.
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needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
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Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries
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Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries
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Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership
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10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries
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Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008
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- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009
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- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean 

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean 

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut 

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound 

13/10/2005

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears 

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
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Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 
Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 

costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005
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Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005
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Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe 
Partnership Agreement

19/06/2007
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Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 
Agreement

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement 

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement 

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts 

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC and 
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007
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Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean 
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean 
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006
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Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006
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Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05
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Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Community vessel traffic 
monitoring and 
information system

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08
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Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics 
in certain areas other than 
the North Atlantic 
(recast)

03/04/08

Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role and 
responsibilities 
implementing the Treaty of 
Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member States 
to ratify, in the interests of 
the European Community, 
the Work in Fishing 
Convention of the 
International Labour 
Organisation (Convention 
188)

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4
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Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach  to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 18/02/2009
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relation to whaling
Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 

CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
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Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West Dartmouth (Nova Scotia, 18-22/09/2006



53/74

Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) Canada)
Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to the 
legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the coordinators 
meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, in 
particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal circumstances, 
this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 6 months for the 
initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file on 
Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries agreements. 
These meetings should take place regularly and, if necessary, every 2 months, at the 
request of the Commission or the Committee on Fisheries. The meetings can, if required 
be held in camera. In certain cases, the Committee on Fisheries may delegate the 
responsibility for obtaining this information to the rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement of 
negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for a 
minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the work 
and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal areas, in 
particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 

Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.
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2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:

- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy and 
gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of the 
Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect relevance and 
assessment in the terms of reference of the invitation to tenders regarding the requested 
external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the situation 
of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on Fisheries) 
– proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group coordinators of 10 
May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas and 
oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new) policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture and 
the processing of fish products, including financial instruments and funds;
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5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)

11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 

agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 

meetings with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring 
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
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"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

to:
- appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC and to report on 

its activities;
- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 

matters on which they are involved in giving advice or making 
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on 
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
advice, and recommendations,

- host an annual conference involving the RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;

Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third countries 
visited by committee delegations, available on the website www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies
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Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office of 
the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs

Meeting of 25 November 2004
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- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries Policy 

(Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki (Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer Affairs 

(Sweden)

Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development
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Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish association 
for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, international 
and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries Trade 

Union Federation)
- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005
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- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the national 

maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens Coordination 

Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation Union 

(IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), co-
president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of EFARO)

Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the Council)

Meeting of 12 July 2005
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Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados de 

Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)
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Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation of 

fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and 
sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)
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Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de cerco, 

Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish Oceanographic 

Institute (IEO))
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Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: development, 
challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer protection 
and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:
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- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing Vessel 
Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries Institute in 
Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international organisations
- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International Council 

for the Exploration of the Sea (ICES)
- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

(on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National Committee 

of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France
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Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø, 
Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources and 
Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at Lowestoft 
Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime Affairs 
at the Commission; responsible for deep-water stocks
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Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of Slovenia 
and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of the 
University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche

Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture Producers 

- Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
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- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 
(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy (APS) 
2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and economic 
consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to identify 
and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and Aquaculture

(Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of Fisheries 

and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008
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The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport Workers' 

Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action plan 
to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University of 

Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of the 
Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 

Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry of 
Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South



71/74

- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport Workers' 

Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation 
850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 

Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed fisheries at ICES 
(International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in the 

Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of the 

North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.
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Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries Producers’ 
Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of Fisheries 
Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for Community 

fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, representing 

the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona
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Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna seiner 
owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the French 
fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the sustainable 
development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period (2004-
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Marília CRESPO
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Claudio QUARANTA
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Elena GABARDI*
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Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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