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Betreft: Verzoekschrift 1131/2008, ingediend door Michael O'Sullivan (Ierse 
nationaliteit), over de gevolgen van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
voor de Ierse vissers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de aan Ierland toegewezen visquota in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, die volgens hem oneerlijk zijn en de Ierse visserijbranche in 
gevaar brengen. Volgens indiener worden de Ierse vissers gediscrimineerd ten opzichte van 
hun Europese tegenhangers. Naar de mening van indiener biedt het huidige Europese 
visserijbeleid geen goede oplossingen voor onverantwoorde visserijpraktijken en brengt het 
het hele voortbestaan van de Ierse vissersgemeenschap in gevaar. Hij pleit ervoor om het 
visserijbeleid weer onder nationale controle te brengen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de aan Ierland toegewezen visquota in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, die volgens hem oneerlijk zijn en de Ierse visserijbranche in 
gevaar brengen. Volgens indiener worden de Ierse vissers gediscrimineerd ten opzichte van 
hun Europese tegenhangers. Naar de mening van indiener biedt het huidige Europese 
visserijbeleid geen goede oplossingen voor onverantwoorde visserijpraktijken en brengt het 
het hele voortbestaan van de Ierse vissersgemeenschap in gevaar. Hij pleit ervoor om het 
visserijbeleid weer onder nationale controle te brengen. Het verzoekschrift wordt gesteund 
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door Kathy Sinnott, lid EP.
Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie erkent dat het controleregime van het gemeenschappelijk visserijbeleid, en in 
het bijzonder de tenuitvoerlegging daarvan door de lidstaten, belangrijke tekortkomingen kent
die effectieve verwezenlijking van de fundamentele doelstelling van het GVB, namelijk
duurzame Europese visserij, in de weg hebben gestaan. Een falende controle heeft een 
negatieve invloed op de tenuitvoerlegging van alle elementen van het GVB en ondermijnt zo 
het succes van initiatieven voor natuurbehoud en vlootbeheer. Om die reden heeft de
Commissie een drastische herziening van het controleraamwerk voorgesteld om een
inefficiënt, duur en ingewikkeld stelsel te vervangen door een systeem dat de gewenste 
resultaten kan opleveren. Het nieuwe stelsel is gericht op betere en uniforme
tenuitvoerlegging van het controlebeleid op nationaal niveau, zodat er een gelijkwaardig 
werkterrein ontstaat en tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de diversiteit en de
specifieke kenmerken van de verschillende vloten. Volgens het GVB is het de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om te zorgen voor effectieve controle en handhaving 
van de GVB-wetgeving. De voorgestelde hervorming van het controlestelsel benadrukt deze 
verantwoordelijkheid en omvat inspectie van de activiteiten in alle delen van de marktketen, 
van visser tot vishandelaar. De Commissie behoudt de taak de controleurs te controleren door 
toezicht te houden op de manier waarop de lidstaten hun verplichtingen in praktijk brengen
om ervoor te zorgen dat de GVB-regels worden gehandhaafd. 

Volgens het verzoekschrift heeft Ierland een onrechtvaardig klein aandeel van de totale 
beschikbare vangstmogelijkheden in zijn eigen wateren. Het aandeel van elke lidstaat voor 
een bepaald visbestand wordt bepaald door een vaste verdeelsleutel die in GVB-jargon 
relatieve stabiliteit wordt genoemd. Deze sleutel is de basis voor de toewijzing van elke TAC 
(totaal toegestane vangst) voor visbestanden die onder het GVB vallen. Hij is voornamelijk 
gebaseerd op historische vispatronen en onderhandelingen tussen de lidstaten. In het 
specifieke geval van Ierland waren de aandelen die in 1983 zijn overeengekomen als 
onderdeel van de oorspronkelijke relatieve stabiliteit al hoger dan ze op basis van de Ierse 
historische vispatronen zouden zijn. Daarnaast profiteert Ierland van de zogenoemde ‘Haagse 
preferenties’ die bepalen dat in het geval van een vermindering van bepaalde
vangstmogelijkheden het aandeel van Ierland niet op dezelfde manier wordt verkleind. De 
onderhandelingen over toetreding tot de EU zijn van cruciaal belang voor de bepaling van het 
aandeel van de toetredende staat voor de toekomst, en dat geldt ook voor Ierland. De basis 
voor de huidige status van de verdeling van de visbestanden in de Ierse wateren moet daarom 
worden gezien als onderdeel van een pakket dat is aanvaard door Ierland en de lidstaten en al 
een gunstigere behandeling van de Ierse belangen omvat. Dit gezegd hebbende, is de 
geldigheid van het beginsel van relatieve stabiliteit wat de Commissie betreft niet
onbetwistbaar of onschendbaar. Als we het GVB serieus onder de loep nemen en kijken hoe 
we de werking van het GVB in de toekomst kunnen verbeteren, moeten we ook dit beginsel 
evalueren, samen met vele andere aspecten van het beleid. De evaluatie en hervorming van 
het GVB is gepland voor 2012 en de Commissie denkt al na over deze verschillende kwesties 
en is al begonnen met een omvangrijke raadplegingsprocedure1 met betrekking tot de wijze 
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http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.
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van hervorming. De door indiener geuite zorgen staan zeer centraal bij deze beschouwingen. 
Bovendien wordt bij de hervorming van het GVB niet alleen gekeken naar de controle en 
handhaving, maar ook naar andere aspecten van het beleid. Op dit moment worden tijdens 
onderhandelingen met de lidstaten verschillende alternatieven in overweging genomen en 
bestudeerd om ervoor te zorgen dat het hele systeem in de toekomst beter zal werken.

Als het gaat om het terugkrijgen van de controle over de nationale wateren, is het belangrijk 
om in gedachten te houden dat de meeste vispopulaties niet binnen één rechtsgebied blijven. 
Ierland zou dus, als het zijn eigen wateren weer wil gaan beheren, samenwerkingsverbanden 
moeten opzetten met zijn buurlanden om te voorkomen dat andere landen dezelfde 
visbestanden buiten de Ierse wateren overmatig bevissen en zo de Ierse visserij ondermijnen.
Ierland zou dan tevens bilaterale onderhandelingen met andere landen moeten voeren over de
toegang van Ierse vissersboten tot de wateren van die andere landen. Het GVB zorgt ervoor 
dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor de gedeelde hulpbronnen en het maakt 
ingewikkelde bilaterale procedures overbodig. 

Conclusie

De Commissie is het met indiener eens dat een beleid eerlijk moet zijn voor de 
belanghebbenden, willen zij eigendom en verantwoordelijkheid aanvaarden. Maar de 
eerlijkheid van de situatie waarover indiener zich zorgen maakt, kan niet volledig worden 
begrepen door alleen naar de situatie in de Ierse wateren te kijken. De relatieve rechten van 
vissers in de EU als het gaat om toegang tot vangstmogelijkheden in elkaars wateren is het 
gevolg van een pakket van overeenkomsten tussen de lidstaten zelf en alleen als deze allemaal 
worden beschouwd, kan een goed beeld worden verkregen van de balans tussen de belangen. 
Het GVB is echter verre van perfect en het is dringend noodzakelijk om de terreinen waarop 
het niet goed functioneert aan te pakken, in het bijzonder de controle en handhaving, en goed 
na te denken over welke hervormingen nodig zijn om effectief de doelstellingen van het 
beleid te bereiken, te weten waarborgen van duurzame visserij en het inkomen van vissers en 
andere mensen die in de vissector werkzaam zijn, gebaseerd op gezonde visstanden in een 
gezonde zeeomgeving.
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