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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie visserij onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat er onmiddellijk doortastend moet worden opgetreden om het probleem van 
de illegale visserij te bestrijden, en herhaalt dat deze kwestie een wereldwijd probleem is;

2. benadrukt dat illegale visserij een vorm van internationale georganiseerde criminaliteit is 
en een van de ernstigste bedreigingen voor het behoud en het duurzame beheer van de 
visbestanden blijft;

3. onderstreept dat duurzaamheid vanuit milieuoogpunt een essentiële voorwaarde is voor de 
economische en sociale levensvatbaarheid van de visserij, en dringt daarom aan op 
omvattende, doeltreffende en transparante maatregelen om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde (IOO) visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
waaronder maatregelen van de vlaggenstaten, maatregelen van de havenstaten, 
maatregelen van de kuststaten, marktgerelateerde maatregelen en maatregelen om te 
voorkomen dat onderdanen IOO-visserij steunen of bedrijven;

4. onderstreept dat de consument het recht moet hebben om er altijd zeker van te zijn dat het 
product dat hij koopt legaal is gevangen;

5. wijst erop dat de biodiversiteit en de duurzaamheid van het mariene milieu ernstig in 
gevaar komt door overbevissing, die door de illegale visserij nog wordt verscherpt, en dat 
de uitputting van de visbestanden sociale en economische gevolgen heeft en mogelijk een 
bedreiging vormt voor de voedselzekerheid;

6. benadrukt dat illegale visserij bijdraagt tot de overmatige exploitatie van de visbestanden, 
mariene ecosystemen beschadigt, een vorm van oneerlijke concurrentie met eerlijke 
vissers is, tot inkomstenderving in de sector leidt en het overleven van 
kustgemeenschappen in gevaar brengt, met name in ontwikkelingslanden;

7. onderstreept dat illegale visserij een wereldwijd probleem is dat internationale 
samenwerking vereist en moet worden aangepakt ongeacht of deze door de vissersvloten 
van derde landen dan wel door die van lidstaten wordt bedreven; benadrukt in dit verband 
de behoefte aan actuele, gedetailleerde en correcte gegevens over visserijvaartuigen, en 
met name visserijvaartuigen waarvan is vastgesteld dat zij IOO-visserij bedrijven;

8. is van mening dat de internationale geloofwaardigheid van de EU in de strijd tegen 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij afhangt van de krachtdadigheid 
waarmee zij IOO-visserij door haar eigen vloot en de verkoop van IOO-vis op haar eigen 
markten bestrijdt;

9. dringt aan op snelle maatregelen om een eind te maken aan "goedkope vlaggen", een 
praktijk die visserijvaartuigen in staat stelt ongestraft illegaal te werk te gaan, ten koste 
van het mariene milieu, de visbestanden, kustgemeenschappen, de legitieme visserijsector 
en de voedselveiligheid, met name in ontwikkelingslanden, en benadrukt dat moet worden 
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voorkomen dat er EU-belangen bij dergelijke vormen van illegale visserij betrokken zijn;

10. verzoekt de Commissie na te gaan of de invoer van producten uit landen die naleving van 
de maatregelen ter bestrijding van illegale visserij niet garanderen, met inachtneming van 
de WTO-regels kan worden opgeschort of verboden;

11. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat er extra bescherming wordt geboden tijdens de 
paaiperiode en in eventuele paaigebieden;

12. verzoekt de lidstaten voldoende (personele, financiële en logistieke) middelen toe te 
wijzen om te zorgen voor volledige uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van 
de Raad om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te 
gaan en te beëindigen, en vraagt de Commissie verdere inbreukprocedures in te leiden als 
lidstaten dat niet doen;

13. vraagt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat illegale visserij wordt bestreden 
op zee en op de binnenwateren, en onderstreept dat moet worden nagegaan of de 
controlemechanismen en de toepassing daarvan voldoende zijn;

14. benadrukt dat de strijd tegen illegale visserij een voorwaarde is voor de bescherming van 
de mariene ecosystemen en essentieel is voor de ontwikkeling van een echt duurzame 
visserij;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie een nultolerantiebeleid tegen illegale visserij te 
voeren door alle visserijproducten die de EU binnenkomen, volledig traceerbaar te maken, 
met name door het opzetten van een wereldwijde databank van visbestanden om de 
herkomst van vis te kunnen bepalen en vervolging makkelijker te maken, en door te 
garanderen dat de vangsten van illegale visserij niet in de lidstaten worden verkocht of 
ingevoerd; vraagt de lidstaten en de Commissie bovendien met andere belangrijke 
afzetstaten (zoals de VS, Japan en China) te bespreken hoe zij de invoer van illegale vis 
kunnen verbieden en maatregelen kunnen nemen met een soortgelijke opzet en aanpak als 
de IOO-verordening van de EU;

16. wijst erop dat de strijd tegen illegale visserij in grote mate een kwestie van politieke wil is, 
en vraagt de lidstaten en de Commissie daarom de strijd tegen illegale visserij op te 
voeren, te garanderen dat de IOO-verordening van de EU wordt nageleefd en aan te 
dringen op meer internationale aandacht en maatregelen met gebruikmaking van alle 
beschikbare, in het bijzonder op het internationale vlak, zoals in het kader van de WTO en 
andere organisaties, met name door meer samen te werken met de internationale partners 
om de monitoring, de controle en het toezicht op IOO-activiteiten te verbeteren;

17. benadrukt het belang van meer transparantie met betrekking tot IOO-visserijactiviteiten en 
vraagt de lidstaten en de Commissie meer te doen om informatie over IOO-
visserijactiviteiten openbaar te maken en systemen op te zetten om informatie uit te 
wisselen met eventuele betrokken nationale en internationale organisaties;

18. benadrukt dat de samenwerking tussen de EU-lidstaten en derde landen moet worden 
bevorderd om IOO-visserij te bestrijden en ervoor te zorgen dat de ontwikkelingslanden in 
staat zijn om de EU-wetgeving na te leven;
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19. dringt er bij de Commissie op aan geen steun uit het Europees Visserijfonds te geven aan 
vaartuigen die bij IOO-activiteiten betrokken zijn;

20. is verheugd dat de Commissie heeft besloten een visvergunning met punten in te voeren, 
een extra instrument dat de lidstaten zullen kunnen gebruiken om in elke fase van de 
afzetketen onregelmatigheden op te sporen en bij overtredingen strenge sancties te treffen;

21. vraagt de Commissie de visserijpartnerschappen met de ontwikkelingslanden te 
versterken, met bijzondere aandacht voor hun toezicht- en bewakingscapaciteiten.
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