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BEKNOPTE MOTIVERING

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU wordt momenteel hervormd. Dit 
GVB heeft een mondiale dimensie: meer dan 60 procent van de visconsumptie in de EU 
betreft ingevoerde vis, en de EU-vloot is in de hele wereld actief. Daarom is het uiterst 
belangrijk dat de interne en externe doelstellingen en maatregelen van het beleid op elkaar 
afgestemd zijn, vooral wat de betrekkingen met ontwikkelingslanden betreft. De beste manier 
om de externe impact van het GVB te beperken bestaat erin het EU-beleid inzake 
visserijbeheer te funderen op beginselen van ecologische duurzaamheid. Zo vermindert onze 
afhankelijkheid van visserijhulpbronnen buiten de Unie.

De externe dimensie van het beleid wordt gewoonlijk vereenzelvigd met de bilaterale 
visserijovereenkomsten tussen de EU en derde landen (de zogenaamde 
"partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied", die de Commissie wil omdopen tot 
"duurzamevisserijovereenkomsten") en met de regionale organisaties voor visserijbeheer. De 
visserijbelangen van de EU betreffen echter ook privéovereenkomsten tussen eigenaars van 
EU-vaartuigen en derde landen, joint ventures en andere investeringsverbanden. Dergelijke 
activiteiten en overeenkomsten moeten, voor zover ze in het kader van het EU-recht worden 
uitgevoerd, ten volle bijdragen aan de doelstellingen van het GVB.

De Commissie wil in de nieuwe basisverordening van het GVB voor het eerst ook bepalingen 
over de externe dimensie van het beleid opnemen. Haar voorstel bevat evenwel uitsluitend 
artikelen met betrekking tot bilaterale overeenkomsten en regionale organisaties voor 
visserijbeheer. 

De belangrijkste beginselen in het voorstel:
 de EU moet streven naar een beter visserijbeheer om de visbestanden boven een 

niveau te houden dat de maximale duurzame opbrengst kan opleveren (artikel 39, 
lid 2);

 het sluiten van een bilaterale overeenkomst is slechts aan de orde wanneer deze 
betrekking heeft op de toegang tot visbestanden waarvan de omvang groter is dan wat 
de kuststaat kan exploiteren (artikel 41, lid 2);

 financiële compensatie voor de toegang tot visbestanden moet worden losgekoppeld 
van financiële steun voor de bevordering van de sectorale ontwikkeling in het derde 
land (artikel 42).

Deze elementen van het voorstel verdienen de volledige steun van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking.

Controversiëler is dat de Commissie de lidstaten wil verplichten een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies in te stellen, waarbij particulieren of bedrijven voor een 
lange periode visserijrechten krijgen toegewezen, die zij dan onder elkaar kunnen 
verhandelen. Een dergelijke praktijk leidt al te vaak tot concentratie van visserijrechten, en
soms zelfs tot speculatie met vangstmogelijkheden. De Commissie stelt voor om in het kader 
van bilaterale overeenkomsten verkregen vangstmogelijkheden van dit marktgerichte systeem 
uit te sluiten, maar wil vangstmogelijkheden in internationale wateren en in wateren van 
landen waarmee de EU geen bilaterale visserijovereenkomst heeft wel aan het systeem 
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onderwerpen. Een dergelijk systeem mag onder geen beding worden toegepast buiten de EU-
wateren. Een van de ingediende amendementen verwijst hiernaar.

Voorts moeten bijkomende bepalingen in verband met de externe dimensie van het GVB in de 
basisverordening worden opgenomen, met name bepalingen die relevant zijn voor 
ontwikkelingslanden. Ook hierop hebben een aantal amendementen betrekking.

Veel aspecten van het extern visserijbeleid blijven nogal vaag. Zo is er onvoldoende openbare 
informatie over vangsten, de draagwijdte van visserijactiviteiten van EU-schepen, de impact 
van de EU-vloot en van andere vloten, enz. Een aantal van de ingediende amendementen 
moeten voor meer transparantie zorgen.

Visserijovereenkomsten zijn al jaren het voorwerp van hevige, in sommige gevallen terechte 
kritiek. Met het oog op de duurzame exploitatie van mariene hulpbronnen kunnen 
evenwichtig onderhandelde en degelijk uitgevoerde bilaterale overeenkomsten nochtans een 
meerwaarde bieden. Een stopzetting van de overeenkomsten zou ertoe leiden dat de EU 
andere verbintenissen aangaat, zoals privéovereenkomsten, die ontsnappen aan iedere vorm 
van democratische controle.

Wat de bilaterale visserijovereenkomsten zelf aangaat, worden een aantal bijkomende 
bepalingen voorgesteld, waaronder een clausule over de naleving van de mensenrechten en de 
internationale arbeidswetgeving.

Recente visserijovereenkomsten bevatten een "exclusiviteitsclausule", die bepaalt dat 
vaartuigen slechts mogen vissen in de wateren van derde landen waarmee de EU een 
overeenkomst heeft indien dit gebeurt in het kader van deze overeenkomst. Een dergelijke 
clausule moet ook in de basisverordening worden opgenomen, naast een bepaling ter 
voorkoming van "omvlaggen" (vaartuigen die regelmatig van vlag veranderen om nieuwe 
vangstmogelijkheden voor zichzelf te creëren). Er moet een verbod op omvlaggen komen 
voor vaartuigen die in het kader van een bilaterale overeenkomst van de EU wensen te vissen.

De EU wil duurzame visserij in de hele wereld bevorderen, en haar voornemen om een rol op 
te nemen in internationale organisaties voor visserijbeheer is lovenswaardig. Een goed 
beheerde mondiale visserij draagt bij tot het halen van de ontwikkelingsdoelstellingen, zoals 
voedselzekerheid voor de huidige en komende generaties. Om de aanpak van de EU te doen 
slagen, is het evenwel essentieel dat haar initiatieven worden afgestemd op en ondersteund 
door het ontwikkelingsbeleid van de EU. Er is in ontwikkelingslanden veel behoefte aan 
capaciteitsopbouw op het gebied van toezicht, controle en bewaking, onderzoek van de 
bestanden en visserijbeheer. Als de EU niet kiest voor een holistische aanpak van die 
capaciteitsopbouw, waarbij alle beleidslijnen op elkaar worden afgestemd, dreigt zij het 
verwijt te krijgen onmogelijke eisen op het gebied van visserijbeheer te stellen aan 
ontwikkelingslanden, wat de verwezenlijking van haar doelstellingen in het gedrang zou 
brengen.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
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visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet aansluiten bij het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie en 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling;

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) samenhang met het geïntegreerd 
maritiem beleid en met andere 
beleidsgebieden van de Unie.

(f) samenhang met het geïntegreerd 
maritiem beleid en met andere 
beleidsgebieden van de Unie, alsook met 
de internationale verbintenissen van de 
Unie en haar lidstaten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) transparantie van en toegang tot 
informatie, in overeenstemming met het 
Verdrag van Aarhus, ook met betrekking 
tot de externe dimensie.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een dergelijk systeem is niet van 
toepassing buiten de EU-wateren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van overdraagbare 
visserijconcessies

Toewijzing van vangstmogelijkheden

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst op basis van 
transparante criteria overdraagbare 
visserijconcessies toe voor elk bestand of 
elke groep bestanden waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 
vangstmogelijkheden zijn toegewezen, 
behalve wanneer het vangstmogelijkheden 
betreft die zijn verkregen in het kader van 
duurzamevisserijovereenkomsten.

2. Elke lidstaat kan op basis van 
transparante criteria overdraagbare 
visserijconcessies toewijzen voor elk 
bestand of elke groep bestanden waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 
vangstmogelijkheden zijn toegewezen, 
behalve wanneer het vangstmogelijkheden 
betreft die zijn verkregen in het kader van 
duurzamevisserijovereenkomsten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Deel VII – Titel -1 - artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel -1
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN
Artikel 38 bis

De externe dimensie van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid sluit aan 
bij het milieu-, het ontwikkelings- en het 
handelsbeleid van de Unie. Bedoeling is 
het externe visserijbeheer aan dezelfde 
doelstellingen en normen te koppelen als 
het visserijbeheer in de wateren van de 
Unie.
De Europese Unie stemt haar beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking actief 
af op haar extern visserijbeleid teneinde 
ontwikkelingslanden doeltreffend te 
steunen bij de uitvoering van maatregelen 
voor een duurzaam mondiaal 
visserijbeheer.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
marktdeelnemers de in alinea 1 bedoelde 
maatregelen naleven. Bij niet-naleving 
kan de Commissie sancties vaststellen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In met derde landen gesloten 
duurzamevisserijovereenkomsten wordt 
een juridisch, economisch en ecologisch 
bestuurskader vastgesteld voor 
visserijactiviteiten die EU-
vissersvaartuigen verrichten in wateren van 
derde landen.

1. In met derde landen gesloten 
duurzamevisserijovereenkomsten wordt 
een juridisch, economisch, sociaal en 
ecologisch bestuurskader vastgesteld voor 
visserijactiviteiten die EU-
vissersvaartuigen verrichten in wateren van 
derde landen. De overeenkomsten dragen 
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bij aan de totstandbrenging van duurzame 
ontwikkeling in derde landen en van een 
verantwoorde visserij wereldwijd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. EU-vissersvaartuigen zijn slechts 
gerechtigd tot de vangst van het in artikel 
62, lid 2, van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee bedoelde overschot van de toegestane 
vangst dat het derde land heeft vastgesteld 
en dat is geïdentificeerd op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies en op basis van relevante, door de 
Unie en het betrokken derde land 
uitgewisselde informatie over de totale 
visserijinspanning op de betrokken 
bestanden, teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokken visbestanden boven een niveau 
blijven dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren.

2. EU-vissersvaartuigen zijn slechts 
gerechtigd tot de vangst van het in artikel 
62, lid 2, van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee bedoelde overschot van de toegestane 
vangst dat het derde land heeft vastgesteld 
en dat is geïdentificeerd op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies en op basis van relevante, door de 
Unie en het betrokken derde land 
uitgewisselde informatie over de totale 
visserijinspanning van alle vloten op de 
betrokken bestanden, teneinde ervoor te 
zorgen dat de betrokken visbestanden 
boven een niveau blijven dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Duurzamevisserijovereenkomsten 
bepalen dat visvergunningen voor 
bestanden in het derde land uitsluitend 
worden afgegeven aan vissersvaartuigen 
die in de 24 maanden vóór het aanvragen 
van een vergunning reeds onder EU-vlag 
hebben gevaren. Vissersvaartuigen van de 
EU die actief zijn in de wateren van een 
derde land waarmee de Unie een 
duurzamevisserijovereenkomst heeft 
gesloten, mogen geen activiteiten 



AD\905862NL.doc 9/12 PE486.094v01-00

NL

uitvoeren buiten het kader van die 
overeenkomst.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Op het niveau van de Unie wordt 
toegezien op de activiteiten van EU-
vissersvaartuigen die buiten het kader van 
duurzamevisserijovereenkomsten actief 
zijn in niet-EU-wateren. Deze vaartuigen 
dienen dezelfde richtsnoeren in acht te 
nemen als de vaartuigen die in EU-
wateren vissen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De eerbiediging van de 
democratische beginselen en de rechten 
van de mens, zoals deze zijn verankerd in 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens en andere relevante 
internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, vormt een 
essentieel onderdeel van 
duurzamevisserijovereenkomsten.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Vooraleer er wordt 
onderhandeld over volgende protocollen, 
worden onafhankelijke evaluaties 
opgemaakt over de impact van de vorige 
protocollen. Dergelijke evaluaties bieden 
informatie over vangsten en 
visserijactiviteiten en zijn openbaar.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een deel van de kosten van de toegang 
tot de visserijhulpbronnen in wateren van 
derde landen te dragen;

(a) een deel van de kosten van de toegang 
tot de visserijhulpbronnen in wateren van 
derde landen te dragen, waarbij de 
begunstigden van de toegang een 
progressief oplopend deel van de kosten 
dragen;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bestuurskader in te voeren, onder 
meer op het gebied van ontwikkeling en 
onderhoud van de vereiste 
wetenschappelijke en 
onderzoeksinstellingen, de capaciteit voor 
toezicht, controle en bewaking en andere 
capaciteitsopbouwende elementen die 
gepaard gaan met de ontwikkeling van een 
duurzaam visserijbeleid van het betrokken 
derde land. De financiële steun wordt 

(b) het bestuurskader in te voeren, onder 
meer op het gebied van ontwikkeling en 
onderhoud van de vereiste 
wetenschappelijke en 
onderzoeksinstellingen, de capaciteit voor 
toezicht, controle en bewaking, 
mechanismen ter bevordering van 
transparantie, participatie en 
verantwoordingsplicht en andere 
capaciteitsopbouwende elementen die 
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slechts verleend indien specifieke 
resultaten worden gehaald.

gepaard gaan met de ontwikkeling van een 
duurzaam visserijbeleid van het betrokken 
derde land. De financiële steun wordt 
slechts verleend indien specifieke 
resultaten worden gehaald. Ze vormt een 
aanvulling op en sluit aan bij de in het 
betrokken derde land uitgevoerde 
ontwikkelingsprojecten en -programma's.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de 
controlebevoegdheden waarover de bij 
duurzamevisserijovereenkomsten met 
derde landen opgerichte gemengde 
comités beschikken, moet deze financiële 
steun op een open en verantwoordelijke 
manier kunnen worden gecontroleerd. Dit 
behelst onder meer algemeen beschikbare 
financiële doorlichtingen en 
onafhankelijke evaluaties van de 
resultaten van de door de Commissie 
verleende financiële steun.
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