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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit nieuwe voorstel voor een verordening van de Commissie heeft tot doel de samenwerking 
tussen de landen te bevorderen om werkelijk een duurzame visserij in te voeren, die zowel de 
instandhouding van de visbestanden als een optimaal gebruik hiervan verzekert. 

Hiervoor moet de EU over krachtige, adequate instrumenten kunnen beschikken om landen 
die verantwoordelijk zijn voor acties en praktijken die leiden tot overbevissing of die niet 
oprecht meewerken, sancties op te leggen om te bewerkstelligen dat de overeengekomen 
beheersmaatregelen worden genomen. 

De nieuwe verordening zoals voorgesteld door de Europese Commissie voorziet in diverse 
maatregelen om de landen die niet-duurzame visserij toelaten sancties op te leggen, met als 
doel de duurzaamheid van de visbestanden van gemeenschappelijk belang voor de EU en 
derde landen te waarborgen. 

Het met name om de volgende maatregelen: 
- toepassing van kwantitatieve beperkingen voor de invoer in de Unie van vis en 

visserijproducten van vis die gevangen is onder de controle van een land dat niet-
duurzame visserij toelaat, of van beperkingen op het gebruik van EU-havens door 
vaartuigen die de vlag voeren van een land dat niet-duurzame visserij toelaat; 

- verbod op de aankoop door EU-marktdeelnemers van vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van een land dat niet-duurzame visserij toelaat, of op het omvlaggen van 
vissersvaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, naar een land dat niet-duurzame 
visserij toelaat; 

- verbod op de uitvoer van vissersvaartuigen of van visserijapparatuur en -artikelen naar 
landen die niet-duurzame visserij toelaten; 

- verbod op particuliere handelsovereenkomsten met landen die niet-duurzame visserij 
toelaten, en op gezamenlijke visserijactiviteiten met vissersvaartuigen die de vlag van 
een land voeren dat niet-duurzame visserij toelaat. 

De rapporteur is van mening dat deze nieuwe verordening bijdraagt tot de bevordering en 
invoering van een duurzame en wereldwijd verantwoorde visserij en nauw samenhangt met de 
verordening inzake de bestrijding van illegale, ongemelde en niet-gereglementeerde visserij. 
Hij prijst daarom de Commissie met haar initiatief op dit vlak. 

De rapporteur is echter van mening dat er omwille van de beleidsmatige samenhang met de 
doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid, zoals bepaald in artikel 208 VWEU, gezorgd 
moet worden voor complementariteit en dat de samenhang tussen de maatregelen in het kader 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het handelsbeleid enerzijds en de maatregelen 
van het ontwikkelingsbeleid anderzijds moet worden gewaarborgd. Daarom moeten er 
volgens de rapporteur bijzondere maatregelen worden genomen voor de ontwikkelingslanden 
om terdege rekening te houden met hun financiële, technische en materiële capaciteit en hun 
behoeften. 

Ten slotte acht de rapporteur het noodzakelijk een herzieningsclausule in te voeren om de 
doeltreffendheid en de relevantie van de verordening te controleren en, indien nodig, 
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wijzigingen voor te stellen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bovendien moet worden omschreven 
welke soorten maatregelen kunnen worden 
genomen tegen landen die niet-duurzame 
visserij toelaten, en moeten algemene 
voorwaarden voor de vaststelling van deze 
maatregelen worden aangenomen om 
ervoor te zorgen dat deze op objectieve 
criteria stoelen en billijk, kosteneffectief en 
conform het internationale recht zijn, en 
met name conform de overeenkomst tot 
oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie.

(5) Bovendien moet worden omschreven 
welke soorten maatregelen kunnen worden 
genomen tegen landen die niet-duurzame 
visserij toelaten, en moeten algemene 
voorwaarden voor de vaststelling van deze 
maatregelen worden aangenomen om 
ervoor te zorgen dat deze op objectieve 
criteria stoelen en billijk, kosteneffectief en 
conform het internationale recht zijn, en 
met name conform de overeenkomst tot 
oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie. Deze 
maatregelen moeten met name rekening 
houden met het ontwikkelingspeil en de 
kwetsbaarheid van het betrokken land, 
zodat de ontwikkelingslanden niet 
hierdoor direct of indirect onevenredig 
worden belast met de instandhouding van 
de visbestanden.

Or. fr

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met het ontwikkelingsniveau en de kwetsbaarheid van 
het land dat wordt gezien als een land dat niet-duurzame visserij toelaat. Er kunnen namelijk 
niet dezelfde eisen worden gesteld aan ontwikkelingslanden. 
De overeenkomst van 1995 over de toepassing van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake 
het recht van de zee van 1982 met betrekking tot grensoverschrijdende visbestanden en over 
grote afstanden trekkende visbestanden voorziet in deel VII in bijzondere bepalingen voor de 
ontwikkelingslanden.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de vaststelling van maatregelen op 
grond van deze verordening evalueert de 
Commissie welke kortetermijn- en 
langetermijneffecten deze maatregelen 
hebben op ecologisch, economisch, sociaal 
en handelsniveau, alsmede welke 
administratieve belasting met de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen 
gepaard gaat.

4. Vóór de vaststelling van maatregelen op 
grond van deze verordening evalueert de 
Commissie welke kortetermijn- en 
langetermijneffecten deze maatregelen 
hebben op ecologisch, economisch, sociaal 
en handelsniveau, alsmede welke 
administratieve belasting met de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen 
gepaard gaat. In haar evaluatie houdt de 
Commissie naar behoren rekening met 
het ontwikkelingspeil, de kwetsbaarheid 
en de financiële, materiële en technische 
capaciteit van het betrokken land, 
alsmede met de gevolgen van deze 
maatregelen voor 
ontwikkelingsbeleidsmaatregelen die 
eventueel in dit land worden uitgevoerd. 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.)

Or. fr

Motivering
Het is cruciaal dat de Commissie bij haar evaluatie rekening houdt met de bijzondere situatie 
van ontwikkelingslanden en maatregelen die in het kader van het ontwikkelingsbeleid in deze 
landen worden uitgevoerd. De maatregelen moeten namelijk elkaar aanvullen en coherent 
zijn. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis (nieuw)
Controle en verslaglegging

Twee jaar na inwerkingtreding van deze 
verordening, en vervolgens om de drie 
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jaar, onderzoekt de Commissie de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
en brengt verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad.
Het verslag gaat met name in op:
- de landen ten aanzien waarvan 
maatregelen zijn genomen;
- de maatregelen die de Commissie heeft 
genomen;
- eventuele aanpassingen die de landen 
waartegen maatregelen zijn genomen, 
hebben doorgevoerd;
- de effecten van de genomen maatregelen 
op de duurzaamheid van de visserij.
Het verslag gaat eventueel vergezeld van 
voorstellen tot wijziging van deze 
verordening.

Or. fr

Motivering
Er moet een herzieningsclausule worden opgenomen zodat het Europees Parlement zo nodig 
de verordening kan wijzigen in reactie op problemen en obstakels die zich bij de toepassing 
van de verordening hebben voorgedaan. 


