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BEKNOPTE MOTIVERING

De zalm paait of paaide in een groot aantal rivieren in het Oostzeegebied, die elk een eigen 
unieke genetische populatie kennen. In de loop der jaren zijn veel paaipopulaties sterk 
afgenomen of zelfs uitgestorven. De wilde zalm komt, in tegenstelling tot de zalm die 
gekweekt wordt om heraangroeigericht uit te zetten, vrijwel uitsluitend voor in noordelijke 
streken, met name in de Zweedse en Finse rivieren die uitmonden in de Botnische Golf. Deze 
rivieren hebben dus nog levensvatbare populaties. Op andere plaatsen hebben vervuiling, 
vernietiging van habitat, waterkrachtcentrales en andere fenomenen van menselijke oorsprong 
de omvang van de zalmpopulaties verminderd.
De zalmbestanden van het Oostzeegebied worden bevist in de Oostzee zelf, in de kustwateren 
en in bepaalde rivieren. Door de bouw van waterkrachtcentrales en andere oorzaken van 
rivierverarming bestaat de enige manier om de rivierpopulaties te doen toenemen in het 
uitzetten van smolt.

ICES, dat wetenschappelijk advies over de zalmsituatie verstrekt, schetst een vrij 
pessimistisch beeld:

 slechts weinig rivieren hebben levensvatbare paaipopulaties;
 de overlevingskansen van jonge zalmen zijn de laatste jaren klein (om onbekende 

redenen);
 de gemengde visserij op volle zee vist op alle bestanden, ook op de zwakke, wat het 

moeilijk maakt om de zalm te herintroduceren in rivieren met een passende habitat; 
 de huidige totaal toegestane vangst (TAC) ligt hoger dan wat wetenschappelijk is 

aanbevolen;
 het aantal vangsten op volle zee lag in 2008 lager door het verbod op drijfnetten, maar 

de beugvisserij is sindsdien wel toegenomen;
 zalm wordt vaak verkeerd aangegeven als zeeforel.

Het voorstel van de Commissie voor een meerjarenplan is dus meer dan welkom. Het bevat 
heel wat (voor velen langverwachte) maatregelen die het beheer van de zalmvisserij in het 
Oostzeegebied aanzienlijk kunnen verbeteren. Onder meer het voorstel om de 
heraangroeigerichte uitzet te beperken tot bijzondere situaties valt toe te juichen.

Toch moet het plan op bepaalde punten worden bijgesteld, vooral wat de recreatievisserij 
betreft. De niet-commerciële zalmvisserij, van welke aard dan ook (staande netten, fuiken, 
hengels), is aan een opmars bezig in het Oostzeegebied. Ze staat momenteel in voor naar 
schatting een kwart van de gemelde vangsten. Op deze vangsten is een versterkt toezicht 
nodig, en ze moeten meegerekend worden in de totale quota.

Volgens de laatste informatie van ICES zou ook het aantal niet-aangemelde vangsten sterk 
zijn toegenomen de afgelopen jaren, tot zelfs de helft van het aantal aangemelde vangsten. De 
bedoeling van de ingediende amendementen is om te komen tot betere controles, met name 
door de rapportagevoorschriften strenger te maken en een minimummaat van 65 centimeter 
op te leggen voor de aanlanding van zowel zalm als zeeforel. Die laatste maatregel moet 
voorkomen dat zalm als zeeforel wordt aangegeven.

Iedere genetische zalmpopulatie paait in een andere rivier. Wanneer de zalm in gemengde 
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visserij op volle zee wordt bevist, kan er geen onderscheid gemaakt worden met betrekking 
tot de herkomst van de zalm, aangezien zeevissen en bestanden uit andere stroomgebieden er 
naast elkaar voorkomen. Dat leidt tot het nefaste gevolg dat de vangst zowel bestaat uit 
bedreigde bestanden als uit zalmen van rivieren waar de soort wordt geherintroduceerd en uit 
levensvatbare, zichzelf in stand houdende populaties. De beste manier om de zalmvisserij te 
beheren bestaat erin om de vissen te vangen zodra ze in de rivieren komen paaien. Op die 
manier kan gericht gevist worden.

De amendementen beogen ook de uitfasering van de zalmvisserij op volle zee. Aangezien de 
gevolgen van deze maatregel voor de visserijsector niet in alle lidstaten gelijk zouden zijn, 
wordt een vermindering over een periode van acht jaar voorgesteld. Daarna zou bevissing 
enkel nog toegelaten zijn binnen de basislijnen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In het uitvoeringsplan dat tijdens de 
Wereldtop over duurzame ontwikkeling in 
Johannesburg in 2002 is overeengekomen, 
is bepaald dat alle commerciële bestanden 
hersteld moeten worden tot een dusdanig 
niveau dat zij tegen 2015 een maximale 
duurzame opbrengst kunnen opleveren. 
ICES is van mening dat dit niveau voor de
rivierbestanden Baltische zalm 
overeenkomt met een productie van smolt 
(jonge zalm die voor het eerst naar zee 
trekt) van tussen de 60% en 75% van de 
potentiële productiecapaciteit van smolt 
van de verschillende wildezalmrivieren. 
Dat wetenschappelijk advies moet de basis 
vormen voor de vaststelling van 
doelstellingen en streefcijfers in het 
meerjarenplan. 

(6) In het uitvoeringsplan dat tijdens de 
Wereldtop over duurzame ontwikkeling in 
Johannesburg in 2002 is overeengekomen, 
is bepaald dat alle commerciële bestanden 
hersteld moeten worden tot een dusdanig 
niveau dat zij tegen 2015 een maximale 
duurzame opbrengst kunnen opleveren. Dit 
is sinds 1994 een wettelijke vereiste 
krachtens het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee. ICES is 
van mening dat dit niveau voor de 
rivierbestanden Baltische zalm 
overeenkomt met een productie van smolt 
(jonge zalm die voor het eerst naar zee 
trekt) van tussen de 60% en 75% van de 
potentiële productiecapaciteit van smolt 
van de verschillende wildezalmrivieren. 
Dat wetenschappelijk advies moet de basis 
vormen voor de vaststelling van 
doelstellingen en streefcijfers in het 
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meerjarenplan. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De genetische diversiteit van de 
Baltische zalm kan het best worden 
gevrijwaard door bevissing pas toe te laten 
wanneer de zalm de zee verlaten heeft en 
de rivieren opzwemt om te paaien. Een 
verbod op visserij in de Oostzee zou grote 
problemen opleveren voor bepaalde 
lidstaten en industriesectoren. Daarom 
moet de zalmvisserij op zee worden 
uitgefaseerd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om het risico te vermijden dat de 
vangsten van zalm en zeeforel verkeerd 
worden aangegeven, moet een 
gemeenschappelijke minimummaat voor 
de aanlanding van beide soorten worden 
vastgesteld.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aanzienlijk deel van de 
kustvaartuigen die op zalm vissen is 
minder dan 10 m lang. Om die reden moet 
het gebruik van een visserijlogboek zoals 
vereist op grond van artikel 14 en de 
verplichting tot voorafgaande kennisgeving 
zoals vereist op grond van artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, voor alle 
vissersvaartuigen gaan gelden. 

(16) Een aanzienlijk deel van de 
kustvaartuigen die op zalm vissen is 
minder dan 10 m lang. Om die reden moet 
het gebruik van een visserijlogboek zoals 
vereist op grond van artikel 14 en de 
verplichting tot voorafgaande kennisgeving 
zoals vereist op grond van artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009, voor alle 
commerciële vissersvaartuigen en 
dienstvaartuigen gaan gelden. 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In recent wetenschappelijk advies 
wordt erop gewezen dat de 
recreatiezalmvisserij op zee een aanzienlijk 
effect heeft op de zalmbestanden, hoewel 
hierover geen zeer precieze gegevens 
bestaan. Met name recreatievisserij vanaf 
vaartuigen die worden uitgebaat door 
ondernemingen die hun diensten met 
winstoogmerk aanbieden zou een 
belangrijk aandeel in de vangsten van 
Baltische zalm kunnen hebben. Daarom is 
het voor het functioneren van het 
meerjarenplan passend om bepaalde 
specifieke beheersmaatregelen te
introduceren om dergelijke activiteiten te 
beheersen.

(19) In recent wetenschappelijk advies 
wordt erop gewezen dat de 
recreatiezalmvisserij een aanzienlijk effect 
heeft op de zalmbestanden, hoewel 
hierover geen zeer precieze gegevens 
bestaan. Daarom is het voor het 
functioneren van het meerjarenplan 
passend om bepaalde specifieke 
beheersmaatregelen te introduceren om 
dergelijke recreatievisserijactiviteiten te 
beheersen.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) recreatievisserij op zalm in de Oostzee, 
wanneer die visserij door dienstvaartuigen 
plaatsvindt. 

(b) recreatievisserij op zalm in de Oostzee 
en in de betrokken lidstaten. 

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wildezalmrivieren die 50% van de 
potentiële capaciteit voor de productie van 
smolt hebben bereikt tegen de tijd dat deze 
verordening in werking treedt, moeten 
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van 
de onderhavige verordening elk een 
wildesmoltproductie van 75% van de 
potentiële capaciteit voor de productie van 
smolt hebben bereikt.

1. Wildezalmrivieren die 50% van de 
potentiële capaciteit voor de productie van 
smolt hebben bereikt tegen de tijd dat deze 
verordening in werking treedt, moeten 
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van 
de onderhavige verordening elk een 
wildesmoltproductie van 80% van de 
potentiële capaciteit voor de productie van 
smolt hebben bereikt.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wildezalmrivieren die nog geen 50% 
van de potentiële capaciteit voor de 
productie van smolt hebben bereikt tegen 
de tijd dat de onderhavige verordening in 

2. Wildezalmrivieren die nog geen 50% 
van de potentiële capaciteit voor de 
productie van smolt hebben bereikt tegen 
de tijd dat de onderhavige verordening in 
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werking treedt, moeten binnen vijf jaar na 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening elk een productie van wilde 
smolt van 50% en binnen tien jaar van 75%
van de potentiële capaciteit voor de 
productie van smolt hebben bereikt.

werking treedt, moeten binnen vijf jaar na 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening elk een productie van wilde 
smolt van 50% en binnen tien jaar van 80%
van de potentiële capaciteit voor de 
productie van smolt hebben bereikt.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met ingang van het elfde jaar na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening moet de productie van wilde 
smolt in elke wildezalmrivier op een 
niveau van ten minste 75% van de 
potentiële productie van smolt worden 
gehandhaafd. 

3. Met ingang van het elfde jaar na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening moet de productie van wilde 
smolt in elke wildezalmrivier op een 
niveau van ten minste 80% van de 
potentiële productie van smolt worden 
gehandhaafd. 

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De jaarlijkse TAC voor mariene 
zalmbestanden bedragen niet meer dan het 
niveau dat overeenkomt met een 
visserijsterftecoëfficiënt van 0,1. 

1. De jaarlijkse TAC voor mariene 
zalmbestanden bedragen niet meer dan het 
niveau dat overeenkomt met een 
visserijsterftecoëfficiënt van 0,1. 

De zalmvisserij op zee die buiten de 
basislijnen plaatsvindt, wordt 
uitgefaseerd. Deze activiteit moet met 50% 
verminderen binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
en wordt verboden binnen acht jaar na de 
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inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Minimummaat voor de aanlanding van 

zalm en zeeforel
De minimummaat voor de aanlanding van 
zalm en zeeforel bedraagt 65 centimeter.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zalm mag alleen aangroeigericht worden 
uitgezet in wildezalmrivieren. Het aantal 
vrijgelaten smolts in elke rivier mag niet 
meer bedragen dan de geraamde 
potentiële capaciteit voor de productie van 
smolt van die rivier.

1. Zalm mag alleen aangroeigericht worden 
uitgezet in wildezalmrivieren wanneer dit 
nodig is om de uitroeiing van de lokale 
bestanden te voorkomen. 

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het aangroeigericht uitzetten moet 
zodanig plaatsvinden dat de genetische 
diversiteit van de verschillende 
rivierbestanden zalm wordt beschermd, 
rekening houdend met de bestaande 
vispopulaties in de rivier waarin de zalm 
aangroeigericht wordt uitgezet, alsmede in 
naburige rivieren, en het effect van het 
aangroeigericht uitzetten moet worden 
gemaximaliseerd.

2. Het aangroeigericht uitzetten moet 
zodanig plaatsvinden dat de genetische 
diversiteit van de verschillende 
rivierbestanden zalm wordt beschermd, 
rekening houdend met de bestaande 
vispopulaties in de rivier waarin de zalm 
aangroeigericht wordt uitgezet, alsmede in 
naburige rivieren, en het effect van het 
aangroeigericht uitzetten moet worden 
gemaximaliseerd. De smolt moet van de 
dichtstbijzijnde wildezalmrivier komen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de smolt van de dichtstbijzijnde 
wildezalmrivier komt.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Daarnaast zijn artikel 55, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 en 
artikelen 64 en 65 van 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 404/2011 van de Commissie van 
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8 april 2011 houdende bepalingen voor de 
uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad1 op 
overeenkomstige wijze van toepassing op 
alle recreatiezalmvisserij in de Oostzee.
____________________
1PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1. 

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 moeten 
kapiteins van EU-vissersvaartuigen, 
ongeacht de lengte van die vaartuigen, die 
over een visvergunning voor zalm 
beschikken, een logboek bijhouden van 
hun activiteiten overeenkomstig de in 
artikel 14 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 vastgestelde regels. 

In afwijking van artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 moeten 
zowel kapiteins van EU-vissersvaartuigen, 
ongeacht de lengte van die vaartuigen, die 
over een visvergunning voor zalm 
beschikken, als kapiteins van EU-
dienstvaartuigen een logboek bijhouden 
van hun activiteiten overeenkomstig de in 
artikel 14 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 vastgestelde regels.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de inleidende zin van 
artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 stellen kapiteins van EU-
vissersvaartuigen, ongeacht de lengte van 
die vaartuigen, die zalm en/of zeeforel aan 
boord hebben, de bevoegde autoriteiten 

In afwijking van de inleidende zin van 
artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 stellen zowel kapiteins van 
EU-vissersvaartuigen, ongeacht de lengte 
van die vaartuigen, als kapiteins van EU-
dienstvaartuigen die zalm en/of zeeforel 
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van hun vlaggenlidstaat onmiddellijk na de 
visserijactiviteit in kennis van de in artikel 
17, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 bedoelde informatie.

aan boord hebben, de bevoegde autoriteiten 
van hun vlaggenlidstaat onmiddellijk na de 
visserijactiviteit in kennis van de in artikel 
17, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 bedoelde informatie.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Vangstaangifte

1. De kapitein van een dienstvaartuig vult 
een vangstaangifte overeenkomstig bijlage 
III in en dient deze uiterlijk op de laatste 
dag van elke maand in bij de bevoegde 
autoriteit van de vlaggenlidstaat van het 
dienstvaartuig. 
2. Uiterlijk op de 15e van elke maand 
registreren de betrokken lidstaten de 
informatie die in de vangstaangiften over 
de vorige maand is vastgelegd, in hun 
elektronische gegevensbestand dat 
overeenkomstig artikel 116, lid 1, onder f), 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009 is 
ingesteld, alsmede in hun in artikel 109 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009 
bedoelde geautomatiseerde 
valideringssysteem. De elektronische 
gegevens en de vangstaangiften worden 3 
jaar lang bewaard. 

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen
Inspecties van de aanlandingen

De betrokken lidstaten verifiëren de 
juistheid van de informatie die in de 
vangstaangiften is geregistreerd, door 
middel van inspecties van de 
aanlandingen. Bij dergelijke inspecties 
van de aanlandingen moet ten minste 
10% van het totale aantal aanlandingen 
worden geïnspecteerd.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de naleving van de regels inzake het 
gebruik van de quota, de machtiging voor 
activiteiten en de vangstaangiften door 
dienstvaartuigen;

b) de naleving van de regels inzake het 
gebruik van de quota, de machtiging voor 
activiteiten en de vangstaangiften door 
dienstvaartuigen en recreatieve vaartuigen 
met staand vistuig;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE III Schrappen
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VANGSTAANGIFTEN
Elke betrokken lidstaat geeft voor zijn 
dienstvaartuigen een officieel formulier af 
dat als vangstaangifte moet worden 
ingevuld. Dit formulier bevat minimaal de 
volgende informatie:
a) referentienummer van de machtiging 
voor speciale activiteiten die 
overeenkomstig artikel 18 van de 
onderhavige verordening is afgegeven;
b) naam van de natuurlijke of 
rechtspersoon die houder is van de 
overeenkomstig artikel 18 van de 
onderhavige verordening afgegeven 
machtiging voor speciale activiteiten;
c) naam en handtekening van de kapitein 
van het dienstvaartuig;
d) datum en tijd van het vertrek uit en de 
aankomst in de haven en de duur van de 
visreis; 
e) voor elke visreis: plaats en tijdstip van 
aanlanding;
f) vistuig dat bij de visserijactiviteiten is 
gebruikt;
g) hoeveelheden aangelande vis per soort 
en per visreis;
h) hoeveelheden teruggegooide vis per 
soort en per visreis;
i) gebied van de vangsten per visreis, 
uitgedrukt als statistische vakken van 
ICES. 

Or. en


