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De door de task force "Uitbreiding" uitgegeven thematische fiches hebben tot doel een beknopt en systematisch overzicht te geven van de stand van de gesprekken die worden gevoerd over de verschillende
aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten die hierover zijn ingenomen door de lidstaten, de kandidaatlanden  en de Europese instellingen. Deze fiches zullen worden bijgewerkt aan
de hand van de vorderingen die bij de onderhandelingen worden geboekt. Reeds verschenen zijn:
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3 Roemenië en de uitbreiding van de EU 167.297/rev1 16.10.98 alle
4 De Republiek Tsjechië en de uitbreiding van de EU 167.335/rev1 08.09.98 alle
5 Malta en de uitbreiding van de EU 167.350/rev1 07.09.98 alle
6 Bulgarije en de uitbreiding van de EU 167.392/rev1 26.10.98 alle
7 Turkije en de uitbreiding van de EU 167.407/rev1 27.10.98 alle
8 Estland en de uitbreiding van de EU 167.409/rev1 08.10.98 alle
9 Slovenië en de uitbreiding van de EU 167.531 20.04.98 alle
10 Letland en de uitbreiding van de EU 167.532/rev1 17.12.98 alle
11 Litouwen en de uitbreiding van de EU 167.533/rev1 27.08.98 alle
12 Polen en de uitbreiding van de EU 167.587/rev1 20.10.98  alle
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU 167.609/rev1 14.12.98 alle
14 Rusland en de uitbreiding van de EU 167.734 09.06.98 alle
15 Institutionele aspecten van de uitbreiding 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT
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SAMENVATTING

De visserij heeft bij eerdere uitbreidingen van de Europese Gemeenschap - in het bijzonder bij de
uitbreidingen in 1973 en 1986 - reeds herhaaldelijk voor problemen en complicaties gezorgd. Nu de
landen die in Agenda 2000 tot de eerste groep kandidaat-lidstaten worden gerekend, hun
economische structuren en juridische systemen voorbereiden op een toekomstig EU-lidmaatschap,
houdt de vraag hoe men de landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE’s) het best kan integreren
in de EU alle betrokkenen intens bezig. In deze paper wordt de aandacht toegespitst op de visserij
in Midden- en Oost-Europa en op de vraag hoe men de visserij in deze landen met succes kan
integreren in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Vooral de toestand in de LMOE’s uit
de eerste groep kandidaat-lidstaten moet dringend worden onderzocht. Daarom worden alleen die
landen hier gedetailleerd onder de loep genomen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan
landen met een zeevisserij. Wie meer bijzonderheden wil weten, kan de gelijknamige studie van
DGIV (De uitbreiding van de EU en de visserij) raadplegen.

Op dit ogenblik heeft de task-force «Uitbreiding» de twee groepen landen reeds multilateraal maar
afzonderlijk doorgelicht. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid vormt een van de dossiers die al
werden onderzocht en de resterende dossiers zullen tegen december 1998 aan bod komen. Toch moet
worden benadrukt dat de werkelijke problemen pas zullen worden onderzocht tijdens de bilaterale
fase, die begin 1999 aanvangt. Wat de visserij betreft zijn Polen en Estland de enige kandidaat-
lidstaten uit de eerste groep met een belangrijke mariene visindustrie. Na hun toetreding zal de
Oostzee met haar lage zoutgehalte en haar rijke visbestanden een integraal deel worden van de EG-
wateren. Slovenië is het enige andere land uit de eerste groep met een kustlijn, maar het land
beschikt slechts over een kleinschalige visindustrie.

Tot nu toe is slechts één land (de DDR) dat in het verleden een geleide economie had, tot de EU
toegetreden. Ondanks het unieke karakter ervan biedt de toetreding van de DDR misschien een
aantal aanwijzingen over de manier waarop het Gemeenschappelijk Visserijbeleid zich in de
toekomst zou kunnen ontwikkelen. De EG nam de overeenkomsten over die de DDR met derde
landen had ondertekend. De vloot leed aan overcapaciteit en moest worden aangepast aan de eisen
van de vrije markt. Er werden geen bijzondere overgangsmaatregelen genomen, maar de EG stelde
wel haar structuurbeleid open voor de DDR, waarbij vooral de visindustrie van Mecklenburg-
Vorpommern een extra groot aandeel van de broodnodige hulp kreeg. Het valt nog af te wachten of
de hervorming van de structuurfondsen, die momenteel ter discussie voorligt, de LMOE’s zal
uitsluiten van toegang tot deze fondsen. Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen de toetreding
van de DDR en de in Agenda 2000 voorgestelde toetreding van een aantal LMOE’s : terwijl de DDR
een schoktherapie onderging waarbij de economie op zeer korte tijd werd omgeschakeld, zullen de
LMOE’s op het ogenblik van hun toetreding het overgangsproces naar een markteconomie reeds
hebben doorgemaakt (althans op papier).
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Het visserijbeleid is een gemeenschappelijk beleid. Toch is het duidelijk dat in het uitbreidingsproces
onvoldoende aandacht aan het visserijbeleid wordt geschonken. Men heeft een aantal
gemeenschappelijke problemen vastgesteld. Zo is er met name een tekort aan bruikbare statistische
gegevens en informatie over vloten en visvangsten. Deze paper wil een overzicht van de toestand
geven zonder naar volledigheid te streven. De paper bevat zoveel mogelijk verwijzingen naar nuttige
adressen en aanvullende informatiebronnen.
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De rol van het Europees Parlement en van de andere instellingen

De geplande uitbreiding van de EU komt op een ogenblik dat er heel wat onzekerheid heerst over
de toekomst van het GVB. De doelstellingen van het GVB werden in 1991 door de Europese
Commissie nader toegelicht. Het GVB heeft tot doel :

• een duurzame visserij tot stand te brengen;
•  ongewenste neveneffecten te vermijden voor gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de

visserij;
• voor de consumenten een stabiele vistoevoer te waarborgen tegen redelijke prijzen;
•  bij te dragen tot de economische en sociale samenhang van de Europese interne markt.

Daarnaast stelde het GVB zich tot doel om op korte termijn :

• de visactiviteit te verminderen van het huidige niveau tot een niveau dat verenigbaar is met een
duurzame visserij;

• de vlootomvang in te krimpen tot een niveau dat verenigbaar is met een duurzame visserij;
• de werkgelegenheid in de visserijsector begeleid af te bouwen en voor alternatieve

werkgelegenheid te zorgen in gebieden die sterk van de visserij afhankelijk zijn.

Alle vissers van de EU hebben vrije toegang tot de visgronden van de EU. Slechts aan enkele
gebieden werd een afwijking van dit basisbeginsel toegestaan (artikelen 6 en 7 van Verordening
3760/92), maar daaraan zal in januari 2003 in principe een einde komen. Deze datum wordt daarom
beschouwd als een keerpunt voor de toekomst van het GVB. Het verslag van mevrouw Fraga uit
oktober 1997 (A4-029/97 - INI0476) bevat een gedetailleerde samenvatting van de problemen die
zich tijdens het hervormingsdebat aandienden. De uitbreiding van de Europese Unie stelt de
toekomst van de EU-structuurfondsen in vraag. Als de structuurfondsen zouden worden uitgebreid
tot alle toekomstige lidstaten, zouden de financiële middelen van de EU in het gedrang komen. De
commissie Visserij van het Europees Parlement uit steeds luider kritiek op de in Agenda 2000
voorgestelde hervormingen van de structuurfondsen. De commissie is van oordeel dat de
visserijsector op een zijspoor is gezet en wil dat de visserij op dezelfde manier wordt behandeld als
de landbouw. Omdat het GVB in grote mate door de structuurfondsen - en vooral door fondsen die
sinds 1994 worden toegewezen in het kader van het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van
de visserij - wordt gefinancierd, zou een hervorming van de structuurfondsen waarschijnlijk
diepgaande gevolgen hebben.  (De structuurfondsen worden gebruikt voor de algehele modernisering
van de visindustrie en de infrastructuur. In de praktijk betekent dit dat verouderde vaartuigen uit de
vaart worden genomen en dat de vissersvloot wordt gemoderniseerd. Als de samenstelling van de
vloot wordt gewijzigd, moet men rekening houden met de quota’s die met het oog op de
duurzaamheid van de visbestanden in het meerjarig oriëntatieprogramma (Multi-Annual Guidance
Programme, MAGP) zijn vastgelegd.)

Mevrouw Fraga was een van de parlementsleden die kritiek uitoefenden op de geplande
hervormingen van de structuurfondsen. In haar advies (PE 227.869 - AVC98090) stelde zij voor om
de definitie te verruimen van wat in het kader van de nieuwe doelstelling 2 «van de visserij
afhankelijke gebieden» worden genoemd. Volgens haar moeten ook gebieden die niet aan de kust
liggen maar die toch van de visverwerkende industrie en de aquacultuur afhankelijk zijn, tot deze
categorie worden gerekend. Zij stelde ook dat de nieuwe doelstellingen 1 en 2 de horizontale
toepassing van de oude doelstelling 5b door een inflexibele methode hebben vervangen, zodat de
regionale toewijzing van financiële middelen op basis van het subsidiariteitsbeginsel wordt
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verhinderd. De heer Pérez Royo gaat in zijn advies (PE 227.868 - COS0695) dieper in op deze
kritische opmerkingen. Hij stelt dat de criteria voor economische groei, die een periode van 7 jaar
omspannen, een gebrek aan flexibiliteit vertonen. De criteria zouden reeds halverwege deze periode
opnieuw geëvalueerd moeten kunnen worden, als de doelstellingen van een bepaald project vaag
zouden blijken. Hij stelt ook dat het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij naar
analogie van het Fonds voor plattelandsontwikkeling de status zou moeten krijgen van een fonds
voor de ontwikkeling van gebieden die van de visserij afhankelijk zijn.

Er bestaat ook onenigheid tussen het Europees Parlement en de Raad over de status van
overeenkomsten met derde landen. Dit probleem zal opgehelderd moeten worden om het succes van
de hervormingen en de uitbreiding te waarborgen. Zie het advies van de heer McCartin (PE
227.867).
Op 15 december 1997 heeft ook het Comité van de Regio’s kritiek uitgebracht op de voorgestelde
hervormingen van de structuurfondsen1. Volgens het Comité zijn er financiële middelen nodig voor
een betere inventarisatie van de visbestanden. Zonder nauwkeurige schattingen van de bestaande
visbestanden kan het GVB onmogelijk doeltreffend functioneren. Bovendien riep het Comité de
Europese Commissie, de Raad en de regionale visserijorganisaties op om nauwer samen te werken
bij de evaluatie van plaatselijke visbestanden. De visie van het Comité van de Regio’s wordt
gesteund door de commissie Visserij van het Europees Parlement, die van mening is dat het
subsidiariteitsbeginsel ook bij de uitvoering van het GVB toegepast moet worden. Bovendien vindt
de commissie Visserij dat men een beroep moet doen op meer plaatselijke kennis om te bepalen wat
van de visserij afhankelijke gebieden zijn, in plaats van zich te laten leiden door zuiver
wetenschappelijke overwegingen.

De toetreding van de nieuwe lidstaten komt dus op een ogenblik dat er veel onzekerheid heerst over
het GVB. Twee kwesties zijn voor de landen van Midden- en Oost-Europa van bijzonder belang :
hulp voor de modernisering van de vloot en de status van overeenkomsten met derde landen.

I. POLEN

1. Het belang van de visserij voor de economie

Vergeleken met de toestand in een aantal van de huidige lidstaten, speelt de visindustrie in Polen een
minder belangrijke rol. In 1996, bijvoorbeeld, stelde de hele visindustrie ongeveer 40 000 mensen
tewerk en bedroeg het aandeel van de visindustrie in het BBP slechts 0,4%. Hoewel Spanje ongeveer
evenveel inwoners heeft, telde het land in dezelfde periode 100 000 vissers en in Portugal bedraagt
het aandeel van de visindustrie in het BBP 1,5%.

Wat de productie betreft, bedroeg de totale vangst van zee- en zoetwatervis voor menselijke
consumptie in 1994 409 173 ton. Dit cijfer daalde in 1995 tot 396 000 ton en in 1996 tot 370 232
ton2. 

                                                
1 PB C 379 van 15.12.1997, blz.0001.

2 De cijfers werden ontleend aan Eastfish Fishery Industry vol 9 van de FAO.

2. De vloot voor grote zeevisserij
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De grote zeevisserij neemt het grootste deel van de vangsten (275 000 van de 360 000 ton) voor haar
rekening. De vangsten bestaan voor 92% uit alaskakoolvis, voor 3% uit krill en voor 5% uit
zuidelijke blauwe wijting en andere soorten. De belangrijkste havens voor grote zeevisserij zijn
Gdynia, Swinoujscie en Szczecin. De 36 fabrieksschepen (106 900 bruto registerton) (gegevens voor
1997) leggen echter zelden aan in deze havens. Zij zijn immers actief in de Zee van Ochotsk, de
Beringzee en in de buurt van de Falklandeilanden, de Zuidpool en Nieuw-Zeeland, waar ze
plaatselijke havens als basis gebruiken. De vloot bestrijkt ook een steeds groter deel van de
Atlantische Oceaan.

De laatste jaren is de Poolse vloot van fabriektrawlers aanzienlijk ingekrompen van 51 schepen in
1993 tot 36 schepen in 1997 (een daling van 57,7%). Deze daling was gedeeltelijk te wijten aan de
beslissing om de vloot terug te trekken uit de onrendabele wateren van Newfoundland en Mauritanië.
De Poolse zeevisserij berust in hoge mate op overeenkomsten met derde landen. Dankzij deze
overeenkomsten hebben de Poolse schepen toegang tot rijke visgebieden zoals de Beringzee waar
de activiteiten van de Poolse vloot zijn gebaseerd op een oude overeenkomst met Rusland. Met de
vermindering van het aantal schepen is de laatste jaren ook de werkgelegenheid in de sector drastisch
gedaald.

Tot voor kort was de visindustrie in handen van de staat. De Poolse regering nam echter snel de
nodige maatregelen om een einde te maken aan het systeem van centrale planning en de activiteiten
van regulerende instanties als de Centrale Raad voor de Visserij. Het gevolg was dat de visindustrie
werd gedecentraliseerd en er ernstig werk kon worden gemaakt van de privatiseringen. Vanaf 1995
werden bedrijven die actief waren in de grote zeevisserij ofwel gedeeltelijk geprivatiseerd
(bijvoorbeeld «Dalmor SA») ofwel bij het privatiseringsproces betrokken. De privatisering van de
vloot verloopt echter moeizaam, vooral door een gebrek aan financiële middelen. Zonder een nieuwe
kapitaalsinjectie is de kans groot dat de verouderde vloot (volgens gegevens van de FAO is 35% van
de Oostzeekotters ouder dan 35 jaar) niet concurrerend zal zijn. Bovendien wordt er ernstig aan
getwijfeld of de visserij in de Zee van Ochotsk - waarvan de vloot voor grote zeevisserij in overgrote
mate afhankelijk is - op lange termijn wel levensvatbaar is.

3. De Oostzeevloot

Terwijl de grote zeevisserij 90% van de totale waarde en 61% van de totale vangsten van de
visindustrie voor haar rekening neemt, berusten de activiteiten van de Oostzeevloot op een
quotasysteem, waarbij voor een aantal vissoorten zoals sprot en haring de toegestane quota’s
 zelfs niet worden bereikt1. De volgende tabel toont aan in welke mate Polen tussen 1994 en 1996
van de toegestane quota’s (totale toegestane vangsten) heeft gebruikgemaakt2.

                                                
1 Bijvoorbeeld in 1991 ten gevolge van de lage winstmarges op Baltische vissoorten.

2 De cijfers werden ontleend aan Eastfish Fishery Industry vol 9 van de FAO.
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SOORT 1994 1995 1996

KABELJAUW          Quota 12 660 25 320 34 185

                                   Vangst 14 426 25 001 35 968

                               % gebruik         113,9           98,7        103,3

HARING                   Quota 121 800 112 800 112 800

                                  Vangst 49 111 45 676   31 246

                               % gebruik          40,3          40,5            27,7

SPROT                       Quota 172 800 132 000 132 000

                                   Vangst  44 556  46 182  77 472

                               % gebruik            25,8       35          58,7

ZALM                         Quota       157      139       125

                                    Vangst       184      133       125

                               % gebruik         117,2           95,7       100

ANDERE SOORTEN Quota    8 223  12 950   11 006

                                     Vangst     8 223  12 577   11 006

 TOTAAL                   Quota 315 340 283 209 290 746

                                     Vangst 116 500 129 569 155 817

                                % gebruik               36,91              45,75             53,59

         

85% Van de schepen is minstens 15 jaar oud en beschikt niet over de nodige capaciteit. De vloot
bestaat uit 423 kotters (trawlers waarvan de lengte schommelt tussen 17 en 25 meter) met een totale
tonnage van 34 000 bruto registerton. In 1995 waren reeds 419 kotters geprivatiseerd. De overige
4 waren nog steeds eigendom van de staat. De thuishavens van de Oostzeevloot zijn de steden Hel,
Wladyslawowo, Ustka, Darlowo en Kolobrzeg. Langs de kust en in de lagunes van de Vistula en
Szczecin zijn er nog een 400 (cijfer voor 1992) kleine privé-boten actief die hoofdzakelijk met vast
tuig vissen. Deze vloot is sterk in verval en men beschikt niet over nauwkeurige vangstgegevens,
omdat het merendeel van de gevangen vis rechtstreeks aan de consumenten wordt verkocht. Het is
opmerkelijk dat de totale waarde van de vangsten in de Oostzee de laatste jaren is blijven stijgen van
20 900 000 Amerikaanse dollar in 1993 tot 68 754 000 Amerikaanse dollar in 19961.

                                                
1 tegen een wisselkoers van 2,35 zloty voor 1 Amerikaanse dollar.
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4. De handel

***********De cijfers zijn uitgedrukt in ton en hebben betrekking op 1995************12

Productie Invoer Uitvoer Totale toevoer Toevoer per hoofd van de
bevolking (kg per jaar)

Vis voor
rechtstreekse
menselijke
consumptie (vangst
en aankoop)

398 100 159 900 299 600 258 400 0,066

Vis voor dierenvoer
en andere
bestemmingen

46 800 Niet beschikbaar 46 800 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Brutowaarde van de visserijproductie  452 miljoen Amerikaanse dollar of 350 miljoen ecu
Handel : Waarde van de invoer (1995) : 180 miljoen Amerikaanse dollar

Polen voert meer verse vis uit dan het invoert (in termen van waarde). Een aantal Poolse schepen
brengen hun vangsten zelfs rechtstreeks op de EU-markt, vooral via de Deense haven op het eiland
Bornholm. Enerzijds heeft deze trend schade toegebracht aan de Poolse visverwerkende industrie,
anderzijds komt hij de visindustrie en de Poolse nationale economie ten goede omdat de Deense
prijzen het dubbele van de Poolse prijzen bedragen. Sinds 1989 zijn de prijzen op de Poolse markt
gestegen (in de periode 1989-1990 stegen de visprijzen met 266%). Deze stijging was ten dele het
gevolg van de algemene stijging van de voedselprijzen (220% in de periode 1989-1990) waarmee
de hyperinflatie in die periode gepaard ging, maar ook te wijten aan de toenemende vraag naar
visproducten. De Poolse markt heeft nog steeds groeimogelijkheden, vooral op het vlak van
verwerkte en verpakte producten. In het volgende hoofdstuk wordt de visverwerkende industrie
nader onderzocht.

                                                
1 De cijfers met betrekking tot de goederenbalans van 1995 zijn afkomstig van de Afdeling

Visserij van de FAO : FID,CP,POL REV.4.
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De onderstaande grafiek geeft een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste landen waaruit Polen
visproducten invoert. Uit de grafiek blijkt duidelijk het belang van Noorwegen als handelspartner.
Tussen 1992 en 1995 is de invoer uit Noorwegen maar liefst verzesvoudigd.

De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste exportmarkten voor
visproducten en bevat zowel gegevens over de fabrieksschepen, die enkel uitvoeren naar westerse
markten, als over de visverwerkende fabrieken aan wal. De tabel toont duidelijk aan dat de uitvoer
naar Oost-Europa veel minder belangrijk is dan de uitvoer naar het Westen. Wat de waarde betreft
bedraagt het aandeel van Rusland en Oost-Europa in de totale uitvoer slechts 10% (28 miljoen
Amerikaanse dollar vergeleken met 268 miljoen Amerikaanse dollar). Veel van de visproducten die
naar het Westen worden uitgevoerd, zijn afkomstig van de fabrieksschepen. Strikt genomen is de
rechtstreekse uitvoer vanaf deze schepen goed voor 114,2 miljoen Amerikaanse dollar. De overige
vis wordt in de wateren van derde landen van vissers uit die landen gekocht en op zee verwerkt. Dit
gebruik, dat vooral voor de heek- en kabeljauwvangst wordt toegepast, is in een aantal
intergouvernementele overeenkomsten geregeld. Zo werd er bijvoorbeeld met de regering van het
VK een overeenkomst gesloten over Schotse vis.
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LAND        1993
        ton miljoen dollar

         1994
          ton miljoen dollar

        1995    
         ton miljoen dollar

Rusland 1 280 1,21 3 430 4,22 8 500 9,5

Tsjechië/Slowakije 2 250 3,11 3 270 5 3 700 6,3

Estland Alle landen van
de voormalige
Sovjet-Unie

     (behalve      
Rusland)

   500 0,66    100 0,1

Wit-Rusland        3 260 3 4 400 4,5

Letland      3 030  3, 29    450 0,52    200 0,4

Litouwen 2 740 2,72    500 0,6

Oekraïne 4 710 4,23  7 900 7,2

Subtotaal voor
Oost-Europa

6 560 7,61 18 360 20,35 25 300 28,6

VAN BINNENLANDSE VISVERWERKENDE BEDRIJVEN

Duitsland 21 500 37,4 26 100 50 27 900 64,3

Nederland   3 800 5,3   5 900 20,8   5 900 19,7

Denemarken   1 000 1,4   6 700 7,8 11 700 14,2

VK   1 600 2,4  1 000 1,6   1 700 4,1

Zweden      400 0,6      600 1,2      600 1,3

Andere landen   8 700 20,7   6 700 16,6 10 400 22,1

Subtotaal voor
West-Europa (van
visverwerkende
bedrijven)

37 000 67,8 47 100 98 58 200 125,7

RECHTSTREEKS VAN   FABRIEKS- EN VISSERSSCHEPEN            

VSA, Japan en de 
 EU

115 000 148,4 136 000 132,6 96 000 114,2

TOTAAL 152 000 216,2 183 100 230,6 154 400 240

ALGEMEEN
TOTAAL

158 500 223,8 201 500 250,9 179 700 268,5

De gegevens over de buitenlandse handel van Polen zijn vergelijkbaar met de overeenkomstige EU-
gegevens. In 1995 bedroeg de waarde van de Poolse visproductie 4,58% van de waarde van de  EU-
productie. De handelsbalans (wat de waarde betreft) met de EU is positief. (Deze aspecten worden
nader onderzocht in hoofdstuk 10.)

5. De visverwerkende industrie

Sinds 1990 kent de particuliere visverwerkende industrie een explosieve groei. Vóór 1990 waren er
vijf grote staatsbedrijven en meer dan 20 collectieve bedrijven die gerookte, gemarineerde en
gezouten vis produceerden. In 1995 telde Polen reeds 350 particuliere visverwerkende bedrijven. Een
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aantal van die bedrijven is intussen weer verdwenen en er zijn weinig gegevens voorhanden over de
werkelijke productieresultaten in de privé-sector. Hoe dan ook, in 1994 werd de totale productie
geraamd op 36 000 ton ingeblikte vis, 25 500 ton gemarineerde vis, 34 700 ton gerookte vis en 7000
ton andere producten. Bovendien werd er ongeveer 60 000 ton verse of ingevroren ongestripte of
gestripte vis op de markt gebracht en 100 000 ton gefileerde vis1. De Poolse vloot omvat
fabriektrawlers die vis kunnen fileren, invriezen en verwerken. Dit betekent dat de schepen
visproducten kunnen uitvoeren - vooral  viseieren en pijlinktvis naar westerse markten zoals de EU
- zonder de vis ooit in Poolse havens aan land te brengen. Zes schepen van de vloot voor grote
zeevisserij  worden gebruikt als koelschepen. Zij spelen een cruciale rol bij de afzet van visproducten
op westerse markten.

                                                
1 Cijfers ontleend aan FID/CP/POL Rev.4.

6. Vooruitzichten voor de toekomst
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De meest opvallende daling van de productiecijfers in de Poolse visindustrie viel samen met de
politieke omwentelingen van 1988 en 1989. In 1988, bijvoorbeeld, bedroeg de totale vangst 654 860
ton. In 1989 was dit cijfer gedaald tot 564 886 ton oftewel 14 kg per hoofd van de bevolking. Toch
was de visindustrie reeds in verval sinds 1979 toen de productie nog 22,2 kg per hoofd van de
bevolking bedroeg. De productiecijfers van 1990 stemmen overeen met die van 1970. Volgens het
Poolse Bureau voor de Statistiek1 waren de cijfers van 1989 de slechtste sinds 22 jaar. Het Bureau
weet die slechte cijfers aan het feit dat de Poolse vloot steeds meer moeilijkheden ondervond om
geschikte visgronden te vinden in de wateren van landen die de exclusieve 200-mijlszone (EEZ,
exclusieve economische zone) toepasten. (De EG, bijvoorbeeld, stelde een exclusieve 200-mijlszone
in langs haar Atlantische kusten.)

Polen was het eerste land van de LMOE’s dat een volledige vrijemarkteconomie tot stand heeft
gebracht. Eind 1991 werd de visindustrie in dit nieuwe economische stelsel geïntegreerd. Toch moet
benadrukt worden dat de kans klein is dat Polen zijn grote zeevisserij verder zal kunnen ontwikkelen.
Bovendien blijven de winsten laag omdat de marktprijzen voor alaskakoolvis onlangs zijn gedaald.
De enige werkelijk onderontwikkelde sector blijkt de aquacultuur te zijn, een sector die ongetwijfeld
aantrekkelijke investeringsmogelijkheden biedt in het kader van de pas geliberaliseerde economie.

7. Het regeringsbeleid

De Poolse regering verleent actieve steun aan de pogingen van de vloot voor grote zeevisserij om
rechtmatige toegang te krijgen tot de wateren van derde landen. De Overheidsdienst voor de visserij
is verantwoordelijk voor het toezicht op onder meer de veiligheid op zee. Daarnaast moet de dienst
zorgen voor de duurzaamheid van de zeerijkdommen en controleren of alle visserijproducten veilig
zijn, of ze nu bestemd zijn voor binnenlandse consumptie of voor de uitvoer.

8. Verontreiniging  

Verontreiniging vormt een van de ernstigste problemen waarmee de Poolse visindustrie te kampen
heeft. Veel van de Poolse kust- en binnenwateren zijn immers zwaar verontreinigd en de
visbestanden zijn reeds aangetast. Deze precaire toestand wordt nog verergerd door de overbevissing
in de Oostzee, waardoor de visbestanden er voortdurend kleiner worden.

Polen heeft het Verdrag van Helsinki ter bescherming van de Oostzee ondertekend. In het kader van
dit verdrag is Polen sinds 1979 verplicht te helpen bij het toezicht op de zuiverheid van het
Oostzeewater. Aangetoond is dat aanzienlijke hoeveelheden giftige stoffen via de Oder en de Vistula
in de Oostzee zijn gestroomd. De hoge concentratie fosfaten en nitraten in de Golf van Gdansk, de
Baai van Pommeren en een aantal riviermondingen langs centrale delen van de kust heeft geleid tot
de eutrofiëring van de Poolse exclusieve economische zone. De hoge oxygenatie van het water en
de toename van de concentratie gesulfideerde waterstof hebben de traditionele paaigronden van de
kabeljauw in Bornholm, Gdansk en de rivierbekkens van Gotland verwoest.

                                                
1 Geciteerd uit «La situation du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans les pays de l’Europe de l’Est».



16 PE 167.799

9. De zoetwatervisserij

Met betrekking tot de zoetwatervisserij wordt 25 à 30% van de vangsten niet geregistreerd. De
hoeveelheid vis die jaarlijks door de 2 miljoen hengelaars wordt bovengehaald, wordt op 34 000 ton
geraamd. De omvang van de commerciële vangsten is de laatste jaren opvallend gestegen : in 1996
werd de vangst op 28 000 ton geraamd, waarvan 19 000 ton gewone karper.

10. De EU en de Poolse visserij

Bij de visserijbesprekingen vormt het feit dat Polen met een aantal derde landen overeenkomsten
heeft gesloten om toegang te krijgen tot de exclusieve economische zones van die landen, het
grootste probleem. Zoals reeds vermeld liggen deze overeenkomsten aan de basis van de meest
winstgevende sector van de Poolse visindustrie. De Poolse overheid is daarom bezorgd over de vraag
welke status deze overeenkomsten na de toetreding zullen krijgen en of ze niet strijdig zijn met
gelijkwaardige EU-overeenkomsten.

In 1985 werden veel bedrijven economisch onafhankelijk, zodat ze hun eigen bedrijfsplannen
konden opstellen. Terwijl ze tot dan toe eenvoudig productiedoelstellingen hadden nagestreefd, werd
nu winst hun belangrijkste streefdoel. Bijgevolg wordt er op steeds grotere schaal met buitenlandse
bedrijven samengewerkt.

Tijdens de pretoetredingsperiode heeft de EU een beleid gevoerd dat erop gericht was een aantal
overeenkomsten met Polen te hernieuwen, zodat het land in EU-wateren kon vissen. In tegenstelling
tot gelijkaardige overeenkomsten met andere LMOE’s, geven de overeenkomsten met Polen de
Poolse schepen enkel toegang tot de Zweedse wateren. De recentste van deze overeenkomsten werd
op 19 december 1997 door de Raad goedgekeurd (Verordening 58/98 van de Raad). In deze
verordening werden de voorschriften vastgelegd voor het verlenen van visserijrechten aan Poolse
schepen voor 1998. De toegestane vangstquota’s voor Poolse schepen werden vastgelegd op 1100
ton kabeljauw, 4000 ton haring en 4000 ton sprot. Het aantal concessies en onbeperkt geldige,
bijzondere visvergunningen bedroeg 70 voor elke soort en 120 in het totaal.

Op 19 december 1997 sloten de EU en Polen ook een overeenkomst over de wederzijdse
visserijrechten van Zweedse schepen in Poolse wateren (Verordening 59/98 van de Raad). Voor
1998 werden de volgende quota’s afgesproken1  (cijfers in metrieke ton, gewicht in verse toestand):

Soort ICES-indeling Communautaire vangstquota’s Quota’s toegekend aan  lidstaten

Haring IIId 1 000 Zweden            1 000

Kabeljauw IIId 500 Zweden              500

Sprot IIId 20 000 Zweden          20 000

Platvis IIId 50 Zweden               50

                                                
1 Tabel ontleend aan PB 12 1998.
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Ondanks de snelle overgang van een geleide planeconomie naar een vrijemarkteconomie kampt de
visserijsector met een tekort aan vismijnen en marktstructuren. Sinds 1992 (toen Centrala Rybna,
de overheidsinstantie die een monopolie had op de vishandel, werd opgeheven) is het handelsverkeer
onsamenhangend en uiterst grillig. De handel verloopt via individuele personen eerder dan via een
gecentraliseerde organisatie. Soms stellen handelaars hun betalingen uit en er is vaak een over- of
onderaanbod aan haring zodat de prijzen onstabiel zijn. Bovendien legt Agenda 2000 er de nadruk
op dat de omstandigheden in de meeste Poolse visverwerkende fabrieken niet beantwoorden aan de
EU-verordeningen inzake hygiëne en gezondheid. Toch was op 16 december 1991 in het kader van
de Europaovereenkomst (artikel 74) beslist dat Polen alle EU-verordeningen en technische normen
met betrekking tot voedingswaren en industriële en landbouwproducten moest toepassen. Hoewel
dit duidelijk een stap in de goede richting was, vormt de status van de nieuwe normen nog steeds een
probleem, omdat veel normen als niet verplicht of slechts van tijdelijke aard worden beschouwd.
Toch wordt het verplichte karakter van veel normen - vooral op het vlak van veiligheid, gezondheid
en milieu - aanvaard en er werden al 43 overheidsnormen en 16 branchenormen verplicht gesteld
(met ingang van maart 1994) met betrekking tot vis en visproducten1. Er werd op dit vlak ook
aanzienlijke vooruitgang geboekt dankzij, bijvoorbeeld, de Poolse wet inzake gezondheid en hygiëne
bij de visverwerking. In deze wet werden de volgende EU-richtlijnen geïntegreerd :

1. Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 21 juli 1993 - Gezondheidstoestand van  producten
2. Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993 - Hygiëne van voedingswaren
3. Richtlijn 91/493/EEG van de Raad - Gezondheidscontroles van visproducten

Polen kampt met een hoge werkloosheid. Het belang dat aan het vrijwaren van de werkgelegenheid
in de visindustrie wordt gehecht, mag daarom niet worden onderschat. In een aantal gebieden vormt
de visserij zelfs het enige middel van bestaan. Men zou daarom kunnen overwegen om een aantal
Poolse regio’s vrij te stellen van de meest ingrijpende aspecten van het GVB. Andere regio’s hebben
trouwens in het kader van het Compromis van Den Haag al dergelijke vrijstellingen verkregen2. Een
dergelijke ingreep druist echter in tegen heel wat verklaringen die over de toekomst van het GVB
en Agenda 2000 zijn afgelegd. Hoe dan ook, de toekomstperspectieven voor de grote zeevisserij zijn
niet gunstig. Zoals reeds vermeld wordt de capaciteit van de vloot op allerlei manieren afgebouwd.
Bovendien kampt de vloot met een gebrek aan investeringen en toegangsmogelijkheden tot de
wateren van derde landen. Hierdoor zal de druk op de Oostzeevisserij ongetwijfeld toenemen.
Geschat wordt dat de opbrengst van de Oostzeevisserij zou kunnen stijgen van 102 000 tot 120 000
op voorwaarde dat de haring- en sprotprijzen stijgen. Het staat vast dat een aanzienlijk deel van de
vloot zal verdwijnen, wat negatieve sociaal-economische gevolgen zal hebben voor de
visverwerkende industrie en voor de regio’s die van de visserij afhankelijk zijn. Agenda 2000
benadrukt ook dat de overblijvende schepen gemoderniseerd zullen moeten worden om de vloot
concurrerend te maken en in te schakelen in het meerjarig oriëntatiebeleid van de EU.

Als handelspartner neemt Polen 1,75% van de totale EU-visinvoer voor zijn rekening. Het Poolse
aandeel in de EU-invoer van visproducten uit de kandidaat-lidstaten bedraagt 70% (in termen van

                                                
1 Geciteerd door de FAO in Eastfish Fishery Industry vol 9 op basis van informatie van het Ministerie van

Vervoer en Mariene Economie.

2 Zo werden in 1980 een aantal nieuwe criteria in het GVB opgenomen. Op grond van deze criteria moet
rekening worden gehouden met het beginsel van relatieve stabiliteit bij de integratie van de delicaatste aspecten van
het GVB. Dankzij deze zogenaamde «preferenties van Den Haag» kregen regio’s als Ierland, Schotland en Noord-Oost-
Engeland bijzondere privileges om hun vissers te helpen.
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waarde). Met betrekking tot de visserijsector is de handelsbalans met de EU positief (in termen van
waarde).  3,72% van de totale EU-uitvoer van visproducten en 44,8% van de EU-uitvoer van
visproducten naar de kandidaat-lidstaten is voor Polen bestemd.
De Europese Unie heeft aangeduid welke aspecten van het huidige Poolse visserijbeleid het
grondigst moeten worden hervormd met het oog op de integratie in het GVB. Het gaat daarbij met
name om de bescherming en het beheer van de natuurlijke rijkdommen, het uitvoeren van controles,
het gecoördineerd beheer van de markt op het vlak van visserij en aquacultuur, het bijhouden van
een gegevensbestand over de vissersvloot, het verzamelen van statistische gegevens en de uitvoering
van het EU-visserijbeleid inzake milieubescherming.

De Poolse ondernemers moeten zich niet alleen aanpassen aan de nieuwe economische toestand. Zij
moeten ook rekening houden met wijzigingen van de voor de Oostzee geldende visserijvoorschriften.
Bovendien moeten zij als voorbereiding op het EU-lidmaatschap de voorschriften van de Europese
Unie toepassen. Een aantal wederzijdse handelsconcessies en de toegang tot natuurlijke rijkdommen
vormen de belangrijkste problemen voor de integratie van Polen in het GVB.

Het aan de visserij gelieerde milieuvraagstuk zal tijdens de onderhandelingen waarschijnlijk voor
onenigheid en controverse zorgen. Zoals reeds vermeld heeft de verontreiniging van de Oostzee
reeds een negatieve invloed gehad op de visbestanden in de Poolse exclusieve economische zone.

Tenslotte is er nog de houding van de huidige EU-vissers ten aanzien van het Poolse lidmaatschap
van de Europese Unie. Zij vrezen dat de toevoer van goedkope Poolse arbeidskrachten het voor hen
moeilijker zal maken om werk te vinden op trawlers (en met name op trawlers voor de grote
zeevisserij). De kans is daarom groot dat de vissers van de huidige EU-lidstaten zullen lobbyen voor
gelijke lonen en arbeidsvoorwaarden voor hun Poolse collega’s. Vooral wanneer er een tekort is aan
kabeljauw maken Poolse schepen ook steeds meer jacht op makreel - een van de belangrijkste EU-
uitvoerproducten naar Oost-Europa. Dit feit vormt een andere bron van mogelijke conflicten. De
concurrentie in de visserijsector zou wel eens erg intens kunnen worden1.

II. Estland

Van de LMOE’s die tot de eerste groep kandidaat-lidstaten behoren, heeft Estland na Polen de
belangrijkste visindustrie. Estland heeft zelfs een langere kustlijn dan Polen (3780 km vergeleken
met 524 km). Het aandeel van de visserijsector in het Estlandse BBP bedraagt 2,6%. Momenteel zijn
10 470 mensen in de visserijsector tewerkgesteld.

 1. De vloot voor grote zeevisserij

De vloot voor grote zeevisserij kromp tijdens de jaren 90 van 75 schepen in 1991 tot 31 schepen in
1996. De daling van het aantal schepen ging op natuurlijke wijze gepaard met een daling van de
vangst van 229 400 ton in 1991 tot 34 100 ton in 1996. De Estlandse vloot vist vooral op blauwe
wijting, roodbaars, makreel, horsmakreel en garnalen. De vloot is volledig  geprivatiseerd en
hoofdzakelijk actief in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan.

                                                
1 Zo nam de Poolse makreelvangst tussen 1964 en 1974 toe van 8 000 tot 12 000 ton ten gevolge van de

toenemende druk op de kabeljauwbestanden. Intussen is makreel een van de belangrijkste uitvoerproducten van de EU
geworden en er wordt vooral veel makreel naar Oost-Europa uitgevoerd.
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2. De Oostzeevloot

In 1996 exploiteerden ongeveer 100 Estlandse visserijbedrijven 161 vissersschepen op de Oostzee.
Daarnaast waren er ongeveer 500 open boten (met een lengte van minder dan 12 meter) actief langs
de kust. De totale vangst van de Oostzeevloot steeg van 41 600 ton in 1993 tot 71 533 ton in 1996.
De Oostzeevloot vist vooral op sprot, haring en kabeljauw. In 1996 bedroeg de haringvangst 45 296
ton en de sprotvangst 22 493 ton. Kabeljauw kwam op de derde plaats : in 1996 bedroeg de
kabeljauwvangst 1392 ton.

Het Estlandse Mariene Instituut houdt toezicht op de visbestanden in de Oostzee. De laatste jaren
is de totale vangst van de Estlandse Oostzeevloot gestegen, vooral ten gevolge van de toegenomen
haring- en sprotvangst.  Ook de vangst van kust- en trekvissen nam in 1996 toe, behalve voor zalm,
spiering, brasem, blauwneus en paling. De haringbestanden in het centrale en noordelijke deel van
de Oostzee verkeren in een betrekkelijk goede toestand. Het gemiddelde gewicht van de vissen is
echter gedaald ten gevolge van de vermindering van het zoutgehalte van het water. Het verminderde
zoutgehalte heeft een negatieve invloed op de voedselbronnen gehad en tot een toename van het
aantal vissen  geleid. Ook de sprotbestanden zijn in dezelfde periode groter geworden. Het grootste
deel van de zalmbestanden in de Oostzee is afkomstig uit viskwekerijen. Voor de Estlandse kust
wordt slechts op kleine schaal op zalm gevist. De vangsten zijn daarom beperkt, hoewel er toch
steeds meer zalm voor de Estlandse kust wordt gevangen. Er wordt in de kustwateren ook steeds
meer zeeforel gevangen. Het aantal zeeforellen blijft echter stabiel doordat de bestanden op
natuurlijke wijze worden vernieuwd via een aantal rivieren die de Golf van Finland  verbinden met
de paaigronden van de forel. De voornbestanden verkeren over het algemeen in een goede toestand
en er werd in 1996 50 ton voorn meer gevangen dan in de voorafgaande jaren. Ook de windevangst1

is toegenomen, vooral in Väinamari en de Golf van Riga. Desondanks zijn de bestanden nog
voldoende groot. De blauwneusbestanden bevinden zich overwegend in de Baai van Pärnu en zowel
de bestanden als de vangsten worden op een duurzaam niveau gehandhaafd. De geepvangst
verdubbelde tussen 1995 en 1996. In het noordelijk deel van de Oostzee blijven de
kabeljauwbestanden klein, maar de zuidelijke bestanden zijn rijker. De Estlandse kabeljauwvisserij
is daarom ook vooral in het zuidelijk deel van de Oostzee actief. Er werd een scherpe daling van de
snoekbaarsvangst vastgesteld en officiële Estlandse bronnen voorspellen dat de vangsten nog verder
zullen dalen. Bovendien neemt het aantal volgroeide snoekbaarzen af. Ook de baarsbestanden
worden bedreigd ten gevolge van de grote vraag naar baars op buitenlandse markten. Het gevolg is
dat er in de vangsten van 1996 een toename van het aantal jonge baarzen werd vastgesteld. In 1996
werd er opvallend meer bot gevangen. Dit feit kan grotendeels worden verklaard op basis van
gewijzigde migratiepatronen.

3. De toestand in de visindustrie

Het verlies van de vroegere Sovjetmarkt en de volledige instorting van de grondstoffenbevoorrading
leidden ertoe dat in 1993 slechts 23% van de productiecapaciteit werd gebruikt en dat het merendeel
van de gevangen vis op de binnenlandse markt moest worden verkocht.

                                                
1 De winde is een eetbare zoetwatervis die op de kopvoorn lijkt en veel voorkomt in het noordelijk deel van

de Oostzee, waar het water een laag zoutgehalte heeft.

In 1995 begon de visindustrie enige tekenen van herstel te vertonen. Momenteel bedraagt het aandeel
van vis en visproducten in de Estlandse uitvoer 5%. Er zijn nu ongeveer 300 bedrijven actief in de
visserij en de visverwerkende industrie. Volgens FAO-bronnen is de toestand in de visverwerkende
industrie aanzienlijk verbeterd dankzij de installatie van moderne machines. Momenteel wordt er
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prioriteit verleend aan het lanceren van nieuwe producten, de uitvoer naar westerse markten en de
inspanningen om aan de EU-normen te voldoen.

Er is aanzienlijk in de visindustrie geïnvesteerd. Zo hebben volgens de FAO een aantal bedrijven die
lid zijn van de Estlandse Visserijbond, in 1994, 1995 en 1996 respectievelijk  2,25 miljoen
Amerikaanse dollar, 3,6 miljoen Amerikaanse dollar en 4,2 miljoen Amerikaanse dollar in de
visindustrie geïnvesteerd. In 1996 werd 50% van de geïnvesteerde middelen aan installaties besteed
en 50% aan nieuw materiaal.

Volgens een recent, door de FAO geciteerd rapport van het Estlandse Bureau voor investeringen
vertoont de visindustrie een aantal positieve trends. Het rapport vermeldt verder dat een aantal
visserijbedrijven van plan zijn om tijdens de periode van 1997 tot 2000 minstens 12 miljoen
Amerikaanse dollar te investeren om aan de hygiënische normen te voldoen die in het kader van het
GVB van de EU worden opgelegd. De visserij blijft schoolverlaters aantrekken en het
opleidingsniveau van de nieuwkomers is hoog, vooral als ze een opleiding hebben gevolgd aan
gespecialiseerde instellingen voor hoger onderwijs zoals de zeevaartschool van Tallinn, waar zich
jaarlijks 150 nieuwe leerlingen inschrijven voor cursussen die verband houden met de visserij.

4. De handel

Productie Invoer Uitvoer Totale Toevoer Kg per hoofd van de
bevolking

Vis voor menselijke
consumptie

107 400 t 31 000 t 108 000 t 30 400 t 20 800 t

 ********Cijfers in ton en voor het jaar 1996****************

Waarde van de visuitvoer in 1996 : 100 miljoen Amerikaanse dollar
Waarde van de visinvoer in 1996 : 21,4 miljoen Amerikaanse dollar

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het algemeen beeld van de handel in de visserijsector positief
is, vooral wanneer men rekening houdt met het feit dat een groot deel van de ingevoerde vis in
Estland zelf voor de uitvoer wordt verwerkt.

5. Verontreiniging

Het Estlandse Mariene Instituut meet de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de Estlandse
wateren. De hoeveelheden verontreinigende stoffen (zoals koper, zink en cadmium) in de organen
van vissen zijn het hoogst in de regio Kunda aan de Finse Golf. Toch moet opgemerkt worden dat
de concentraties verontreinigende stoffen in vis tussen 1994 en 1995 een beetje zijn gedaald in de
Golf van Riga, Kunda en Kakumäe.

6. De zoetwatervisserij

Voor de visserij zijn de belangrijkste Estlandse binnenwateren het meer van Peipsi-Pihkva en het
meer van Vörstjärv. In 1996 werd in deze meren respectievelijk 2107 ton en 246 ton vis gevangen.
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7. De EU en de Estlandse visserij

Er zijn reeds een aantal samenwerkingsprojecten tussen Estland enerzijds en de EU of afzonderlijke
lidstaten anderzijds op touw gezet. In het kader van het Phare-programma van de EU ontwikkelt
Estland momenteel een geografisch informatiesysteem (GIS). Het doel van dit project bestaat erin
het beheer van de visserijmiddelen te verbeteren.

Ook Denemarken heeft hulp verleend aan de Estlandse visserijsector. In 1994 en 1995 werden er
financiële middelen ter beschikking gesteld van het Estlandse Visserijfonds. Het geld werd gebruikt
voor de bescherming van visbestanden en voor het beheer van programma’s voor het herstel van
visbestanden. In 1997 verleende het Deense hulpprogramma steun aan het Estlandse Ministerie van
Visserij door een managementplan voor de Estlandse visserij te ontwikkelen en uit te voeren.
Bovendien hielp het programma de Estlandse visserijsector bij de voorbereiding op integratie in het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU. Ook Zweden lag aan de basis van een specifiek
hulpprogramma. Met Zweedse technische bijstand werd een gecomputeriseerd gegevensbestand
gecreëerd om alle vangsten te registreren (Project BFIMS).

Tijdens de pre-toetredingsperiode heeft de EU een beleid gevoerd dat erop gericht was een aantal
overeenkomsten met Estland te hernieuwen, zodat het land in EU-wateren kon vissen.  De recentste
van deze overeenkomsten werd op 19 december 1997 door de Raad goedgekeurd (Verordening
58/98 van de Raad). In deze verordening werden de voorschriften vastgelegd voor het verlenen van
visserijrechten aan Estlandse schepen. De toegestane vangstquota’s voor Estlandse schepen werden
vastgelegd op 1100 ton kabeljauw, 4000 ton haring en 4000 ton sprot. Het aantal concessies en
onbeperkt geldige, bijzondere visvergunningen bedroeg 70 voor elke soort en 120 in het totaal.

Op 19 december 1997 sloten de EU en Estland ook een overeenkomst over de wederzijdse
visserijrechten van EU-schepen in Estlandse wateren (Verordening 53/98 van de Raad). Voor 1998
werden de volgende quota’s afgesproken : (cijfers in metrieke ton; gewicht in verse toestand; enkel
voor zalm verwijzen de cijfers naar het aantal vissen)1

Soort ICES-indeling Communautaire vangstquota’s Quota’s toegekend aan lidstaten

Kabeljauw IIId 763 Denemarken             284
Finland                     122
Duitsland                  128
Zweden                     229

Haring IIId  3000 Denemarken           1431
Finland                         0
Duitsland               1073
Zweden                  1045

Zalm IIId 5400 Denemarken           2101
Finland                   2021
Duitsland                  233
Zweden                   1045

Sprot IIId 13000 Denemarken          7562
Finland                        0
Duitsland              2010
Zweden                 3428

                                                
1 Tabel ontleend aan PB 12 1998.

Verwacht wordt dat de integratie van Estland in het GVB geen grote problemen zal opleveren. Toch
zal Estland een visserijadministratie in het leven moeten roepen, die in staat is om zowel een aantal
aspecten van het GVB in praktijk te brengen (het beheer van de middelen, het bijhouden van een
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gegevensbestand over de vissersvloot, de toepassing van een structuurbeleid voor de sector, de
creatie van efficiënte marktstructuren en het verzamelen van statistische gegevens) als het EU-beleid
op het vlak van gezondheid, hygiëne en milieu uit te voeren. 

De kans is groot dat Estland een belangrijke rol zal gaan spelen in het GVB, vooral omwille van de
positieve handelscijfers en het belang van de voedselverwerkende industrie in het algemeen. Er zijn
reeds maatregelen genomen om het beheer van de vloot en de vangsten te verbeteren. Ook het aantal
joint ventures met EU-lidstaten is een goed voorteken voor de toekomst.

III. Slovenië

Het is niet verwonderlijk dat Slovenië met een kustlijn van slechts 46 km een kleinere visindustrie
heeft dan Estland en Polen. Toch speelt de visindustrie voor een aantal plaatsen mogelijk een
belangrijke rol. In 1996 leverde de binnenvisserij in het totaal ongeveer 1000 ton vis voor de
vishandel op. De zee- en zoetwatervisserij bieden werkgelegenheid aan respectievelijk 390 en 120
mensen.

1. Zeevisserij en zeeteelt

De Sloveense zeevissersvloot is uitsluitend actief in de Sloveense territoriale wateren in het
noordelijk deel van de Adriatische Zee en in de aangrenzende internationale diepzeewateren. De
totale oppervlakte van het visgebied bedraagt slechts 194 km² en het is verboden om op minder dan
één zeemijl van de kust met een bodemsleepnet te vissen. In 1996 werd de totale zeevisvangst op
2170 ton vis geraamd. 96,7% van de totale vangst bestond uit kleine pelagische soorten als pelser.
In drie baaien (Strunjan, Piran en Lazaret) wordt aan zeeteelt gedaan. De belangrijkste soorten die
worden gekweekt, zijn krambekmossel, zeebaars en zeebrasem. In 1996 bedroeg de totale
zeeteeltproductie ongeveer 86 ton vis en 50 ton krambekmossel.

De industriële vloot is eigendom van de staat en bestaat uit 14 schepen waarvan de lengte schommelt
tussen 23,7 meter en 29,1 meter. De vloot werkt samen met de visverwerkende fabriek in Izola.
Sinds 1996 zijn vier schepen uit de vaart genomen. De overige tien schepen opereren in paren en
vissen vooral op pelser waarbij ze gebruikmaken van midwatertreilen. Naast de industriële vloot is
er een ambachtelijke vloot die enerzijds bestaat uit 15 gesloten vaartuigen met waterdicht dek
waarvan de lengte schommelt tussen 10 en 16 meter en die uitgerust zijn met bodemsleepnetten en
zegens, en anderzijds uit 80 kleinere schepen.

2. Het belang van de visindustrie en de vishandel

Tussen 1992 (16,5 miljoen Amerikaanse dollar) en 1996 (28,9 miljoen Amerikaanse dollar) nam de
invoer aanzienlijk toe. Door het uiteenvallen van Joegoslavië ging een van de belangrijkste
afzetgebieden verloren, zodat de uitvoer daalde van 3700 ton in 1992 tot 1600 ton in 1995. In 1996
steeg de uitvoer echter opnieuw tot 2500 ton oftewel 5,8 miljoen Amerikaanse dollar. Twee factoren
hadden na de onafhankelijkheid in 1991 een negatieve invloed op de zeevisserij en op de industriële
productie in de visserijsector : het verlies van voordien toegankelijke visgronden (bijvoorbeeld de
winstgevende visgronden voor de kust van het schiereiland Istrië, dat nu deel uitmaakt van Kroatië)
en de reeds vermelde gewijzigde economische omstandigheden. Bovendien is er weinig in de
visserijsector geïnvesteerd en wordt er een soepel invoerbeleid gevoerd.
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PRODUCTIE  INVOER UITVOER TOTALE
TOEVOER

CONSUMPTIE in KG PER
HOOFD VAN DE
BEVOLKING PER JAAR

Vis voor
rechtstreekse
menselijke
consumptie

        3 200    13 000        2 900    13 300            6,7

Vis voor
dierenvoer en
andere
bestemmingen

         -    18 000         0    18 000             -

*********Cijfers in ton levend gewicht voor 1996 *************

Waarde van de invoer (1996) : 28,9 miljoen dollar. Waarde van de uitvoer : 5,8 miljoen dollar.

3. De EU en de Sloveense visserij

Omwille van de kleine omvang van de Sloveense visindustrie heeft de visserijproblematiek tijdens
de onderhandelingen nauwelijks een rol gespeeld. Het Sloveense aandeel in de totale EU-invoer van
visproducten bedraagt 0,05%. Het Sloveense aandeel in de EU-invoer van visproducten uit de
kandidaat-lidstaten bedraagt 2%. In termen van waarde is 0,52% van de totale EU-uitvoer van
visproducten en 6,2% van de EU-uitvoer naar de kandidaat-lidstaten voor Slovenië bestemd. Het is
daarom duidelijk dat de integratie van Slovenië in het GVB weinig gevolgen zal hebben. Toch moet
er een visserijadministratie in het leven worden geroepen die aan de eisen van het GVB kan voldoen.
Zo moeten er statistische gegevens worden verzameld en een gegevensbestand over de vissersvloot
worden bijgehouden. Daarnaast moet de visserijadministratie erop toezien dat de Sloveense
visserijsector aan de EU-normen inzake veiligheid en hygiëne voldoet.

IV. Hongarije

De Hongaarse visserijsector beschikt over 143 000 ha binnenwateren en stelt 3000 mensen tewerk.
Daarmee heeft de sector een stevig draagvlak. Ten gevolge van een gebrek aan kapitaal en
investeringen bezit Hongarije slechts een kleine visverwerkende industrie, die in 1995 amper 250
mensen tewerkstelde.

1. De zoetwatervisserij

Met een oppervlakte van 60 000 ha is het Balatonmeer het grootste watergebied. De commerciële
visserij richt er zich op de paling- en brasemvangst; recreatievissers vissen er vooral op gewone
karper en snoekbaars.

Alle visserijrechten in gesloten watergebieden zijn het eigendom van de staat. Het is de staat die
visserijrechten verleent aan bedrijven, coöperaties, onderzoekscentra en individuele personen. De
320 000 Hongaren die een visvergunning hebben, zijn verplicht om hun vangsten in een logboek op
te tekenen. Officieel was de recreatievisserij in 1995 goed voor een vangst van 4548 metrieke ton
vis.  De FAO schat echter dat het werkelijke vangstcijfer twee keer zo hoog lag.

2. Het regeringsbeleid
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De Afdeling Jacht en Visserij van het Ministerie van Landbouw is verantwoordelijk voor alle
aspecten van de visserijsector. Het marktonderzoek wordt gecoördineerd door de Dienst voor
Visserijproducten. De regering heeft zich tot doel gesteld de voedingsgewoonten van de bevolking
te wijzigen door de visconsumptie te bevorderen. Naar Europese maatstaven gemeten wordt er in
Hongarije weinig vis gegeten, ook al is de visconsumptie sinds 1950 verviervoudigd. De regering
wil ook het visaanbod diversifiëren om vooral op de vraag in toeristische gebieden te kunnen
inspelen. Daarnaast heeft de regering zich ertoe verbonden om in verontreinigde watergebieden de
natuurlijke habitats en de visbestanden te herstellen.

3. De handel

Goederenbalans (1995)1

PRODUCTIE INVOER UITVOER TOTALE
TOEVOER

TOEVOER IN KG PER
HOOFD VAN DE
BEVOLKING PER JAAR

Vis voor
rechtstreekse
menselijke
consumptie

      16 300      10 700      2 900    24 100           2 400

Vis voor dierenvoer
en andere
bestemmingen

         -   210 0000        -  210 000             -

 **********Cijfers in ton levend gewicht voor 1995**********

Waarde van de invoer in 1995 : 42,7 miljoen Amerikaanse dollar
Waarde van de uitvoer in 1995 : 7,2 miljoen Amerikaanse dollar

4. De EU en de Hongaarse visserij

De Hongaarse visserij is een binnenvisserij. Daarom is de kans klein dat het land gevolgen zal
ondervinden van de meest controversiële aspecten van het GVB. De belangrijkste knelpunten hebben
immers betrekking op de zeevisserij. Het Hongaarse aandeel in de totale EU-invoer van visproducten
bedraagt slechts 0,1%. Het Hongaarse aandeel in de EU-invoer uit de kandidaat-lidstaten bedraagt
4%. 1,05% van de totale EU-uitvoer van visproducten en 12,6% van de EU-uitvoer naar de
kandidaat-lidstaten is voor Hongarije bestemd. Daarom zal de uitvoering van het GVB voor beide
partijen waarschijnlijk geen problemen opleveren. Toch wijst Agenda 2000 erop dat Hongarije zijn
normen op het vlak van gezondheid, hygiëne en milieu in overeenstemming moet brengen met de
door de EU voorgeschreven normen.

                                                
1 De tabel is ontleend aan het FAO-document FID/CP/HUN Rev.1 (november 1996).
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V. De Republiek Tsjechië

1. De uitbreiding van de EU en de Tsjechische visserij

De Republiek Tsjechië beschikt enkel over binnenvisserij. In 1994 bestond de totale vangst uit 22
600 ton vis, hoofdzakelijk karper. Als handelspartner van de EU bedraagt het Tsjechische aandeel
in de totale EU-invoer van visproducten 0,17%. Het aandeel in de EU-invoer van visproducten uit
de kandidaat-lidstaten bedraagt 6,8%. 1,31% van de totale EU-uitvoer van visproducten en 15,8%
van de EU-uitvoer van visproducten naar de kandidaat-lidstaten is voor de Republiek Tsjechië
bestemd.

De integratie van de Republiek Tsjechië in het GVB lijkt voor beide partijen geen bijzondere
problemen op te leveren. Toch beklemtoont Agenda 2000 dat het land zijn normen op het vlak van
gezondheid, hygiëne en milieu in overeenstemming moet brengen met de door de EU
voorgeschreven normen.

De tweede groep kandidaat-lidstaten

VI. Letland

1. Samenvatting

Letland heeft een kustlijn van 475 km en de visserijsector biedt er naar schatting aan 12 000 mensen
(oftewel 1% van de totale beroepsbevolking) werk (6000 mensen in de primaire sector en nog eens
6000 in de secundaire sector). Het land is een belangrijke visserijnatie met een omvangrijke
exportsector.

Van 1993 tot 1996 was 80% van de totale vangst van de vloot voor grote zeevisserij afkomstig van
het centrale deel van de Oostelijke Atlantische Oceaan (34). De vloot van 15 schepen vist vooral op
oorsardine, sardine, makreel en horsmakreel. De Letlandse schepen zijn vooral actief in de wateren
van Mauritanië en in het zuidwestelijk deel van de Atlantische Oceaan. In 1996 bedroeg de totale
vangst van de vloot voor grote zeevisserij 70 000 ton, tegen 91 500 ton in 19951. Voor het land
onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie bedroeg de vangst jaarlijks echter 500 000 ton.

De exclusieve economische zone van Letland omvat 10% van de totale oppervlakte van de Oostzee.
Hoewel de kustvisserij aan belang wint, bedraagt het aandeel ervan in de totale vangst van de
Oostzeevloot slechts 5%. De Oostzeevloot vist met behulp van vast vistuig vooral op haring, zalm,
zeeforel, schol, snoekbaars en blauwneus. In 1996 haalde de Oostzeevloot (in de Oostzee met
inbegrip van de Golf van Riga) in het totaal 72 000 ton vis boven. Vergeleken met de vangst van
1994 waren de kabeljauw-, haring- en sprotvangst respectievelijk met 35%, 11% en 40% gestegen.
In 1996 bedroeg de totale sprotvangst 34 211 ton, de grootste vangst sinds meer dan 20 jaar.

                                                
1 De cijfers voor 1995 werden ontleend aan het Agenda 2000 EU-bulletin.

De Letlandse visverwerkende industrie omvat 34 bedrijven en is een belangrijke, op de uitvoer
gerichte industrietak. De visverwerkende industrie had in 1996 een aandeel van 3,4% in het
Letlandse BBP en stelde in het totaal naar schatting 6000 mensen tewerk.
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Volgens FAO-bronnen is het assortiment en de kwaliteit van de visproducten de laatste jaren
verbeterd. In 1996 werd 113 000 ton vis voor menselijke consumptie geproduceerd, waarvan het
grootste deel (90%) werd uitgevoerd. Tussen 1993 en 1996 steeg de uitvoer van ingeblikte vis van
23 000 ton tot 54 000 ton, meer dan een verdubbeling.

Wat de invoer betreft is Noorwegen het succesvolste land op de Letlandse markt. De invoer bestaat
voor het merendeel uit ongestripte vis zoals haring, ingevroren makreel en zalmfilets, soorten die
in de Letlandse wateren niet voorhanden zijn.

Cijfers voor 1996 PRODUCTIE INVOER UITVOER TOTALE
TOEVOER

TOEVOER in kg
per hoofd van de
bevolking per jaar

Vis voor
rechtstreekse
menselijke
consumptie

113 140 44 700 134 700 23 140 9,3

Waarde van de invoer : 26,7 miljoen Amerikaanse dollar
Waarde van de uitvoer : 130,5 miljoen Amerikaanse dollar
Brutowaarde van de visserijproductie : 142,9 miljoen Amerikaanse dollar

2. De EU en de Letlandse visserij

Als voorbereiding op een mogelijk EU-lidmaatschap en als onderdeel van het geïntegreerde beleid
van de Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee (International Baltic Sea Fishery
Commission, IBSFC), heeft Letland met de EU een aantal visserijovereenkomsten gesloten. In
Verordening (EG) nr. 54/98 van de Raad en in Verordening (EG) nr. 53/98 van de Raad van 19
december 1997 werden de afgesproken quota’s vastgelegd.

Agenda 2000 vermeldt dat het Letlandse aandeel in de totale EU-invoer van visproducten 0,06%
bedraagt. Het Letlandse aandeel in de EU-invoer van visproducten uit de kandidaat-lidstaten
bedraagt 2,4%. 0,16% van de totale EU-uitvoer van visproducten en 1,9% van de EU-uitvoer van
visproducten naar de kandidaat-lidstaten is voor Letland bestemd (in termen van waarde).

Om aan de EU-normen te voldoen zullen de sanitaire en hygiënische omstandigheden moeten
worden verbeterd. Bovendien is er nood aan meer investeringen om de vloot te moderniseren en
concurrerend te maken.
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VII. Litouwen

1. Samenvatting

In 1996 stelde de visserijsector 3510 mensen tewerk, tegen 10 261 in 1992. In 1995 bedroeg de totale
vangst 54 000 ton waarvan de waarde op 48 miljoen ecu werd geraamd1. De haven van Klaipeda is
de belangrijkste zeehaven en de regio’s Nida en Sventoji zijn grotendeels van de visserij afhankelijk.

In 1996 bestond de vloot voor grote zeevisserij uit 57 schepen. De totale vangst bedroeg
33 000 ton, tegen 109 000 ton in 1993. De vangst had een waarde van 32 miljoen ecu. Ongeveer
40% van de vloot is minstens 20 jaar oud. Litouwen heeft overeenkomsten gesloten met Canada, de
VS en de Faeröer.

In 1996 bestond de Oostzeevloot uit 70 schepen en 150 kleinere boten. Samen vingen ze ongeveer
20 000 ton vis. Vergeleken met de cijfers van 1993 betekende dit een toename van 7000 ton. 40%
van de Oostzeevloot bestaat uit vaartuigen die ouder zijn dan 20 jaar.

In 1996 stelden 54 visverwerkende bedrijven samen 2050 mensen tewerk. De totale productie is de
laatste jaren teruggelopen door een scherpe daling van de productie van ingevroren vis.

Het Litouwse aandeel in de totale EU-invoer van visproducten bedraagt 0,09%. Het Litouwse
aandeel in de EU-invoer van visproducten uit de kandidaat-lidstaten bedraagt 3,6%. 0,34% van de
totale EU-uitvoer van visproducten en 4,1% van de EU-uitvoer van visproducten naar de kandidaat-
lidstaten is voor Litouwen bestemd (in termen van waarde).

2. De EU en de Litouwse visserij

Evenals met de andere landen die aan de Oostzee grenzen, heeft de EU de laatste jaren ook met
Litouwen overeenkomsten gesloten over wederzijdse visserijrechten. In Verordening (EG) nr. 56/98
van de Raad en in Verordening (EG) nr. 57/98 van de Raad van 19 december 1997 werden de
afgesproken quota’s vastgelegd.

Het officiële Agenda 2000 EU-bulletin beklemtoont dat er nog meer inspanningen moeten worden
geleverd om de overgang van een staatsgeleide economie naar een vrijemarkteconomie te voltooien.
Het bulletin vestigt de aandacht op het feit dat de vloot voor grote zeevisserij zich reeds lang in een
neerwaartse spiraal bevindt en dat er hulp nodig is om aan deze neergang een einde te maken en de
vloot te moderniseren. Evenals met betrekking tot de andere LMOE’s benadrukt het bulletin dat de
visserijsector nood heeft aan betere beheersstructuren en dat de normen op het vlak van hygiëne en
milieu in overeenstemming moeten worden gebracht met de EU-normen. Omwille van de
betrekkelijk kleine omvang van de Litouwse visindustrie verwacht men in het algemeen toch geen
grote problemen vanuit het standpunt van de EU.

                                                
1 Tenzij anders vermeld, werden de cijfers ontleend aan het Agenda 2000 EU-bulletin.
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VIII. Bulgarije

1. Samenvatting

Bulgarije heeft een kustlijn van 378 km en de visserij stelt alleen al in de primaire sector naar
schatting 1450 mensen tewerk. Omdat men vond dat de grote zeevisserij niet winstgevend was, is
de Bulgaarse vissersvloot nog bijna uitsluitend in de Zwarte Zee actief. In 1995 bestond de vloot
voor grote zeevisserij nog slechts uit vijf schepen van het type Siberia (waarvan er slechts twee
voltijds in gebruik waren). De overige 15 schepen zijn sinds 1991 verkocht. Het bruto registerton
van de nog in gebruik zijnde schepen bedraagt 5941 ton. De Afdeling Visserij van het Ministerie van
Landbouw wijst de gebieden voor zee- en binnenvisserij toe op basis van een vergunningsstelsel dat
onderworpen is aan een belastingheffing.

In 1995 bedroeg de vangst van de Zwarte-Zeevloot 2400 ton, waarvan 1690 ton werd gevangen door
schepen in staatseigendom. Volgens FAO-bronnen waren er in 1995 tien dergelijke schepen van het
type Baltic actief, naast acht door particulieren geëxploiteerde schepen. De vangst wordt gewoonlijk
aan wal gebracht in de baaien van Burgas, Varna, Pomorie, Sozopol en Nessebar. De vloot vist
vooral op sprot, ansjovis, horsmakreel en wijting.

Behalve met het probleem van een verouderd machinepark – een probleem waarmee alle vloten in
de kandidaat-lidstaten worden geconfronteerd – kampt de Bulgaarse vloot met nog andere ernstige
problemen. Zo heeft de Bulgaarse visserij extra te lijden onder het verlies van Rusland (de Sovjet-
Unie) als investeringspartner en leverancier van machineonderdelen voor het onderhoud van de
vloot. Veel schepen van sovjetmakelij verkeren in slechte toestand en de onderdelen die nodig zijn
om deze toestand te verhelpen, zijn moeilijk verkrijgbaar. De visindustrie gaat gebukt onder hoge
schulden en de snel stijgende kosten hebben het concurrentievermogen verder aangetast en de vraag
naar visproducten doen dalen. De overgang van staatseigendom naar particulier eigendom is nog niet
voltooid en het overgangsproces verloopt moeizaam.

Volgens de FAO1 neemt de verontreiniging van de Zwarte Zee nog steeds toe. Verwacht wordt dat
de bestanden van alle soorten (behalve mossels) in omvang nog zullen afnemen.

De zoetwatervisserij stelt naar schatting 500 mensen tewerk.

De volgende tabel geeft een overzicht van de handelscijfers voor 19952.

PRODUCTIE INVOER UITVOER TOTALE
TOEVOER

Vis voor
rechtstreekse
menselijke
consumptie

6 700 15 100 6 400 15 400

Waarde van de invoer (FAO-raming voor 1995) : 18 miljoen Amerikaanse dollar

                                                
1 FAO FID/CP/BUL.

2 De tabel werd ontleend aan het FAO-document FID/CP/BUL. Cijfers in ton levend gewicht.

Waarde van de uitvoer (FAO-raming voor 1995) : 10 miljoen Amerikaanse dollar
Waarde van de visproducten (FAO-raming voor 1995) : 35 miljoen Amerikaanse dollar
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2. De EU en de Bulgaarse visserij

Het oordeel van Agenda 2000 over de mogelijke integratie van Bulgarije in het GVB is enigszins
negatief. Agenda 2000 is bezorgd over uitspraken van de Bulgaarse regering waarin wordt benadrukt
dat Bulgarije niet in staat is om onderzoek te verrichten en op de naleving van quota’s toe te zien.
Toch moet Bulgarije in het kader van het GVB en een aantal andere overeenkomsten met derde
landen aan deze vereisten voldoen en het probleem moet worden verholpen voor het land tot de EU
toetreedt. Evenals de andere kandidaat-lidstaten moet ook Bulgarije een efficiënt gegevensbestand
over de vissersvloot bijhouden en een statistisch gegevensbestand aanleggen met gedetailleerde
informatie over de vangsten. Bovendien moet het land een belangrijke inspanning leveren om zijn
normen op het vlak van gezondheid, hygiëne en milieu in overeenstemming te brengen met de EU-
normen. Bulgarije zal waarschijnlijk buitenlandse investeringen nodig hebben om zijn
visserijmogelijkheden ten volle te kunnen benutten.  

IX. Slowakije

1. Samenvatting

Evenals drie andere kandidaat-lidstaten is ook Slowakije geheel door land omgeven. Toch kan de
zoetwatervisserij er op een lange traditie bogen, vooral in de vele snelstromende rivieren in
bergachtige gebieden. Omwille van het bergachtig karakter van het land is er alleen recreatievisserij
mogelijk. Volgens FAO-bronnen1 stelt de visserij momenteel 104 mensen in de primaire sector en
34 mensen in de secundaire sector tewerk.

De totale productie bedraagt 1900 ton, wat betekent dat er gemiddeld 862 kg per ha wordt
geproduceerd. 50,1% van de vangst bestaat uit karper en 45,7% uit regenboogforel. Daarnaast wordt
er ook op snoek, forel, zeelt en paling gevist.

In 1994 bestond 76,9% van de uitvoer uit forel en 69,4% van de vis werd levend uitgevoerd.
Slowakije beschikt slechts over een kleinschalige visverwerkende industrie.

De cijfers in de onderstaande tabel zijn uitgedrukt in ton en hebben betrekking op het jaar 1994.

PRODUCTIE INVOER UITVOER Toevoer in kg per
hoofd van de
bevolking per jaar

Vis voor
rechtstreekse
menselijke
consumptie

        3 500    18 000         500       3,9

                                                
1 Tenzij anders vermeld, werden alle cijfers in dit hoofdstuk ontleend aan het FAO-document FID/CP/SLO

van november 1996.

Waarde van de invoer (1994) : 22,4 miljoen Amerikaanse dollar
Waarde van de uitvoer (1994) : 2,0 miljoen Amerikaanse dollar

2. De EU en de Slowaakje visserij
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Volgens Agenda 2000 bedraagt het Slowaakje aandeel in de totale EU-invoer van visproducten
0,01%. Het Slowaakje aandeel in de EU-invoer van visproducten uit de kandidaat-lidstaten bedraagt
0,4%. 0,32% van de totale EU-uitvoer van visproducten en 3,8% van de EU-uitvoer van
visproducten naar de kandidaat-lidstaten is voor Slowakije bestemd.

Omwille van de zeer beperkte omvang van de Slowaakje visindustrie en het overwicht van de
recreatievisserij is de kans klein dat de toetreding van Slowakije tot het GVB voor problemen zal
zorgen. Uiteraard zal Slowakije wel moeten voldoen aan de EU-normen op het vlak van gezondheid,
hygiëne en milieu.

X. Roemenië

1. Samenvatting

Roemenië heeft een betrekkelijk belangrijke visindustrie. Het land grenst immers aan de Zwarte Zee
en het beschikt over een vloot voor grote zeevisserij en aanzienlijke zoetwatergebieden. In 1995
stelde de Roemeense visindustrie 6000 mensen tewerk en er werd 69 000 ton vis of visproducten
geproduceerd met een waarde van 232 miljoen ecu oftewel 2,8% van de waarde van de EU-
productie. De regering en de privé-sector zijn van plan om de visindustrie op lange termijn te
herstructureren met het oog op de modernisering en de uiteindelijke, volledige privatisering ervan.

In 1995 bestond de vloot voor grote zeevisserij uit 19 schepen die werk boden aan 1300 mensen. Er
is een tekort aan informatie over de kenmerken en de leeftijd van de vloot. De vloot voor grote
zeevisserij is vooral actief in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en vist vooral op
makreel en haring. In 1995 bedroeg de totale vangst van de vloot 36 500 ton, tegen amper 1300 ton
in 1993. Volgens Agenda 2000 is de regering van plan om de vloot te moderniseren, zodat na het
jaar 2000 de jaarlijkse vangst tot 80 000 à 100 000 ton kan stijgen.

Sinds 1993 is ook de vangst van de Zwarte-Zeevloot gestegen, van 1400 ton in 1993 tot 1500 ton
in 1995. De vloot zelf bestaat uit 15 geregistreerde schepen waarop in het totaal 109 mensen werken.
De vangst bestaat hoofdzakelijk uit sprot.

In 1995 leverde de Roemeense binnenvisserij 28 000 ton karper en andere zoetwatersoorten op.

De visverwerkende industrie bestaat uit 14 bedrijven die samen aan 1700 mensen werk bieden. Het
merendeel van deze 1700 mensen is echter in de vier grootste bedrijven tewerkgesteld. In 1995
bedroeg de productie 69 105 ton, een verdubbeling in vergelijking met 1993. De privé-sector nam
30% van de productie voor zijn rekening.

In 1995 voerde Roemenië 46 300 ton vis en visproducten in en voerde het 5099 ton vis en
visproducten uit. In 1996 kwam de markt voor vis en visproducten in een neerwaartse spiraal terecht.
In 1995 bedroeg het Roemeense aandeel in de EU-invoer van vis en visproducten 0,02%. Het
Roemeense aandeel in de EU-invoer van vis en visproducten uit de kandidaat-lidstaten bedroeg
0,8%. 0,39% van de totale EU-uitvoer van visproducten en 4,7% van de EU-uitvoer van
visproducten naar de kandidaat-lidstaten is voor Roemenië bestemd.

2. De EU en de Roemeense visserij
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Agenda 2000 levert kritiek op het feit dat Roemenië onvoldoende informatie uitwisselt over zijn
overeenkomsten met derde landen en niet over de nodige mechanismen beschikt om op de naleving
van quota's toe te zien. Het rapport benadrukt dat Roemenië het beheer van zijn visserijsector moet
verbeteren, met name door een gedetailleerd gegevensbestand over de vissersvloot bij te houden en
een gegevensbestand met statistische informatie over de vangsten aan te leggen. Daarnaast vermeldt
Agenda 2000 dat Roemenië de nodige inspanningen moet leveren om aan de EU-normen op het vlak
van gezondheid, hygiëne en milieu te voldoen.

XI. Cyprus en Malta

De visserij is zowel voor Cyprus als voor Malta van groot belang, maar er heerst enige onzekerheid
over de toetreding van beide landen tot de EU, onder meer omwille van de militaire toestand op
Cyprus. Wel wordt verwacht dat de nieuwe Maltese regering opnieuw toetredingsonderhandelingen
zal starten.

1. Cyprus

Zoals elk ander aspect van het regeringsbeleid ondergaat ook de Cyprische visserij de gevolgen van
de verdeling van het eiland. Geschat wordt dat ten gevolge van de Turkse inval in 1974 50% van de
visgronden verloren is gegaan. Sindsdien heeft de regering aanzienlijke inspanningen geleverd om
de omvang van de vloot te beperken en de zeerijkdommen doeltreffend en duurzaam te beheren.

De commerciële visserij vist vooral op pikarel van Marida (maena samaris). Verder wordt er op
brasem, papegaaivis en Indopacifische soorten als rode poon en konijnvis gevist. Er worden
intensieve vismethodes toegepast en jaarlijks wordt 3100 ton vis geproduceerd met een waarde van
22 miljoen Amerikaanse dollar. De hele visverwerkende industrie (verwerking van verse en
ingevroren vis) stelt 39 100 mensen tewerk. De sector van ingeblikte en gezouten visproducten biedt
werkgelegenheid aan 5000 mensen.

Het feit dat in 1998 de invoer van Cyprische visproducten in de EU werd verboden omwille van de
povere omstandigheden op het vlak van gezondheid en hygiëne in de Cyprische visindustrie, vormt
een bijzonder probleem in de betrekkingen tussen Cyprus en de EU. Het invoerverbod betekende een
zware klap voor Cyprus omdat de Cyprische uitvoer naar de EU was gestegen van 7 ton in 1996 tot
62 ton in 1997. Bovendien werd verwacht dat de uitvoer nog zou toenemen. Volgens Cyprische
bronnen is er per viskwekerij of visverwerkend bedrijf gemiddeld 120 000 Amerikaanse dollar nodig
om de bestaande infrastructuur te verbeteren1.

                                                
1 Bron : hoofdartikel van een on-line publicatie van het Cyprische Ministerie van Visserij (60 000

Cyprische pond).

Verwacht wordt dat de integratie van Cyprus in het GVB in het algemeen geen grote problemen zal
opleveren, hoewel er ten gevolge van de verdeling van het eiland een ernstig tekort is aan statistische
gegevens over de visserijsector.

2. Malta

Malta heeft slechts een kleinschalige visindustrie. Toch is de visindustrie in cultureel opzicht
belangrijk en ze wordt dan ook door de regering ondersteund. Verwacht wordt dat de integratie in
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het GVB geen grote problemen zal opleveren. Wel is er nood aan bijkomende informatie over de
omvang van de vangsten, de kenmerken van de vloot, enzovoort.
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Informatiebronnen

A. INTERNET
I.Polen
1.www://mos.gov.pl/mos/publikac/strategia_eng.html
17.12.97 document van het Poolse Ministerie van Milieu,
"Guidelines for Ecological Strategy for Integration IE"
2.www.mos.gov.pl/soe/8g.htm
Ministerstwo Ochrony Srodowiska...Polska ( document van het Poolse Ministerie van Milieu),
"The State of and Threats to the Baltic Sea"
3. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/polane.htm
FID/CP/POL Rev.4 november 1995
"Fishery Country Profile- Poland"
4.www.mir.gdynia.pl
"Institut de la pêche maritime Gdynia"
5.www.iopan.gda.pl
6.www.polishworld.com
Polish Search Engine
7.europa.eu.int/en/comm/dg14/index_en.htm
8.www.grida.no
BASICS-Baltic Sear Regional Database
II.Estland
1.www.ee/baltic21/document/sectors/fishery/firep_23.htm
Baltic 21 Series no.48 Sector Report on Fisheries- Contribution to Baltic 21, Agenda 2ooo for theIBSFC
2. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/estoniae.htm
FID/CP/EXT rev.1 januari 1998:
 Fishery Country Profile, Estonia
3. www.vm.ee
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Estland
4.www.stat.ee
Het Bureau voor de Statistiek van Estland
5. www.eia.ee
Het Estlandse Bureau voor investeringen
6.www.eea.ee
Het Estlandse Bureau voor privatiseringen
7. www.envir.ee/ehp/fish.htm
Fishery van Mart Kangur (Ministerie van Milieu) , een bron van statistische gegevens over de Oostzeevloot.
III. Slovenië
1.www.sigov.si
Website van de Sloveense regering
2.www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovenie.htm
FID/CP/SLO november 1997
Fishery Country Profile- Slovenia
IV. Hongarije
1.www.meh.hu
Website van de Hongaarse regering
2.www.fao.org/WAICENTA/FAOINFO/FISHERY/fcp/hunge.htm
FID/CP/HUN Rev.1 november 1996
 Fishery Country Profile- Hungary
V. De Republiek Tsjechië
www.vlada.cz
Website van de Tsjechische regering
VI. Letland
1. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/Latvie.htm
FID/CP/LAT  februari 1998
Fishery Country Profile, Latvia
VII. Litouwen
1.www.irvk.lt
Website van de Litouwse regering
VIII. Bulgarije
1. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/bulgare.htm
FID/CP/BUL NOV 1997
Fishery Country Profile, Bulgaria
2.www.bulgaria.govrn.bg
Website van de Bulgaarse regering
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IX. Slovakije
1.www.government.gov.sk
Website van de Slovaakse regering
2. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovake.htm
FID/CP/SLO november 1995,  Fishery Country Profile, Slovakia
X. Roemenië
1.www.guv.ro
Website van de Roemeense regering
XI. Cyprus en  Malta
1. www.magnet.mt
Home Page van de Maltese regering
2.www.kypros.org/CFM/editorial/260.htm
Hoofdartikel van het Cyprische Ministerie van Visserij
3. www.kypros.org/PIO
Het Cyprische persbureau- "The Marine Life of Cyprus"
B Andere bronnen
1.  PB C 202 van 29.6.98, blz.0063
"Poland Accession Partnership" ( 98/C 202/07)
2.Bulletin van de EU, Supplement 7/97.
Agenda 2000, Polen
3.Bulletin van de EU, Supplement 5/97
Agenda 2000
4.Document de Travail W-2 /rev.1   (DG 4 EP) (december 1992)
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Est"
5 Uittreksel uit het tijdschrift "La pisciculture française" n° 113, 3e trimestre 1993"
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est -Pologne"
6.EP DG4 Fiche Technique 4.2.1
"L'Europe Bleue: Principes et Instruments"
7. DG4 Werkdocument E-7/Final (februari 1997)
"The Common Fisheries Policy Beyond 2002"
8. Resolutie van het EP (goedgekeurd op 6.11.97)
"Resolution on the Common Fisheries Policy after the year 2002"
9.DG4 sE2 Externe studie
"Manual on the Common Fisheries Policy
10. Werkdocument met betrekking tot de visserij(DG4 EP) IIC6
"Poland"
11.  PB L 12/1998/01/19
a) Verordening 59/98 van de Raad van 19.12.97 inzake de toewijzing van quota’s aan schepen van lidstaten die in Poolse wateren vissen.
b) Verordening 58/98 van de Raad van 19.12.97 inzake maatregelen die met het oog op het behoud en het beheer van de visrijkdommen gelden voor
schepen die onder Poolse vlag varen
12. FAO Eastfish Fishery Industry volume 9, Poland
 Prof Z Polanski, Instituut voor zeevisserij in Gdynia (mei 1997)
13. Eastfish Magazine, 1/97
14.PB C 202 van 29.6.98, blz. 0023
Estonia Accession Partnership (98/C 202/03)
15.Bulletin van de  EU, Supplement 11/97
Agenda 2000, Estland
16. PB L 12/1998/01/ blz.77-85
a) Verordening (EG) nr.53, 55, 57/98 van de Raad van 19.12.1997 inzake de toewijzing van vangstquota’s aan vissersschepen van de lidstaten die in
Estlandse, Letlandse en Litouwse wateren vissen.
b) Verordening (EG) nr. 52, 54/98 van de Raad van 19.12.1997 inzake maatregelen die met het oog op het behoud en het beheer van de visrijkdommen
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        c) Ontwerpadvies PE 227.869, Fraga over een voorstel van de Raad betreffende de herziening van de 
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18. PB C 379, 15/12/1997 blz.0001, "Opinion of the C.of the Regions on the CFP and safeguarding fisheries dependent regions"
19. Resolutie van het EP over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid na het jaar 2002, goedgekeurd op 6 november 1997

*   *   *

Verdere gegevens zijn te verkrijgen bij:
A. Massot-Martí. Europees Parlement, DG IV, Brussel
Tel. (32 2) 284 3616 / Fax (32 2) 284 4984 / e-mail: amassot @ europarl.eu.int


