
AD\807850NL.doc PE431.046v04-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie visserij

2009/2152(INI)

05.03.2010

ADVIES
van de Commissie visserij

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: 
naar een Europees actiekader"
(2009/2152(INI))

Rapporteur: Kriton Arsenis



PE431.046v04-00 2/7 AD\807850NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\807850NL.doc 3/7 PE431.046v04-00

NL

SUGGESTIES

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

1. juicht het toe dat er in het Witboek nadrukkelijk wordt gepleit voor het vergroten van het 
weerstandsvermogen van alle ecosystemen, als een essentiële verdediging tegen de meest 
extreme effecten van klimaatverandering;

2. herhaalt dat door de mens veroorzaakte broeikasgassen uiteenlopende gevolgen hebben 
voor de complexe dynamiek van het mariene milieu en dat mariene ecosystemen die nu al 
de nadelige gevolgen van verontreiniging, onvoldoende gereguleerde en illegale, niet-
gemelde en niet-gereglementeerde visserij (illegal, unreported and unregulated (IUU) 
fishing) ondervinden, ook worden getroffen door hogere temperaturen, een stijgend 
zeepeil, veranderingen in het zoutgehalte en verzuring en mogelijke veranderingen in de 
oceaanstromingen, alsmede in de verspreiding van de levende waterorganismen (vissen, 
weekdieren, schaaldieren enz.) in de ruimte en in de waterkolom; herinnert er voorts aan 
dat de wetenschappelijke modellen een verdere stijging van de temperatuur in de 
atmosfeer en van het gemiddelde zeepeil voorspellen en dat de meest effectieve manier 
om de klimaatverandering aan te pakken een vermindering van de broeikasgasemissies is;

3. bevestigt nogmaals dat de temperatuur in de atmosfeer vorige eeuw met 0,6°C is gestegen 
en het gemiddelde niveau van het zeepeil met 0,17 meter en dat volgens de 
wetenschappelijke modellen die voor het onderzoek van deze kwesties worden 
gehanteerd, deze waarden in de loop van deze eeuw zullen blijven stijgen;

4. herinnert eraan dat de eventuele gevolgen van de klimaatverandering een verwoestend 
effect kunnen hebben in sommige Europese zeeën die het meest gesloten zijn, zoals 
bijvoorbeeld het geval is voor de Oostzee; en dat volgens sommige wetenschappelijke 
onderzoeken een daling te verwachten is tussen 8 en 50% van het zoutgehalte van het 
water en een stijging tussen 2° C en 4° C van de oppervlaktetemperatuur van dit water, 
hetgeen, als dit het geval is, kan leiden tot het uitsterven van een groot deel van de 
mariene fauna en flora;

5. wijst erop dat de snelle uitputting van sommige Europese visbestanden als gevolg van de 
druk op het milieu als gevolg van menselijke activiteit afbreuk doet aan de ecologische en 
economische basis van visserij, en mariene ecosystemen kwetsbaarder maakt voor 
klimaatverandering en daardoor minder in staat zich aan te passen1; wijst er voorts op dat 
de visserijsector zich aan de klimaatverandering moet aanpassen, met eerbiediging van de 
economische, sociale en ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling;

6. merkt op dat klimaatverandering, door de snelle afname van de omvang van de 
koraalriffen en de aantallen kalkproducerende dieren, de veranderingen in de 
reproductiecycli en de genderratio van de soorten en de verzuring van de oceaan die zij 

                                               
1 Groenboek over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM/2009/0163).
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veroorzaakt, de visbestanden verder in gevaar zal brengen1 en de CO2-absorptiecapaciteit 
van de oceanen zal verminderen2, hetgeen op zijn beurt het CO2-gehalte in de atmosfeer 
voort zal doen stijgen en de klimaatverandering versnellen3;

7. wijst er ook op dat de veranderingen van het zeepeil buitengewone gevolgen zullen 
hebben voor de mariene ecosystemen en de ecosystemen van de zones der 
getijdebewegingen, waarbij schade zal worden veroorzaakt aan zones met een hoge 
primaire productie, die dienen voor reproductie, voor aanwas en als schuiloord voor 
talrijke soorten en bijgevolg aan de visserijactiviteit, de schelpensector en de aquacultuur, 
alsmede aan de mariene biodiversiteit; herinnert er ook aan dat deze ecosystemen ook 
gevoelig zijn voor schommelingen van het zoutgehalte en de temperatuur van het water, 
verschijnselen die door de klimaatverandering nog worden verscherpt;

8. stelt nogmaals dat de migratie van diverse mariene organismen (vissen, weekdieren, 
schaaldieren enz.) van de ene biogeografische zone naar de andere de verdwijning van 
bepaalde inheemse soorten en een invasie in een bepaalde regio van uitheemse soorten 
kan veroorzaken; wijst erop dat deze variaties aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor 
de visserijsector, die moeilijkheden kan ondervinden om zich aan de nieuwe biologische 
en economische werkelijkheid aan te passen; 

9. merkt op dat de klimaatverandering mogelijk ernstige economische gevolgen zal hebben 
voor de Europese industriële en kleinschalige visserij; vraagt bijgevolg dat alternatieve 
visserijbeheersystemen en een inkrimping van de capaciteit van diverse onderdelen van de 
Europese visserijvloot in overweging worden genomen, met het oog op de instelling van 
duurzame visserij- en aquacultuurmethoden die aan de nieuwe klimaatomstandigheden 
zijn aangepast;

10. onderstreept het feit dat de vissershavens en aquacultuurinstallaties bijzonder gevoelig 
zijn voor de stijging van het zeepeil, aangezien deze infrastructuur in de voorste kustlinie 
is gelegen; onderstreept ook het feit dat deze infrastructuur economisch en sociaal 
belangrijk is; vraagt de Commissie bijgevolg er bijzondere aandacht aan te besteden in 
het kader van de aanpassings- en risicoanalysemaatregelen en aandachtig de economische 
kosten af te wegen die het gevolg zijn, als deze infrastructuur niet aan de 
klimaatverandering wordt aangepast;

11. merkt op dat kleinschalige kustvloten, met name ambachtelijke vloten, een aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren aan de weerbaarheid van kustgemeenschappen, de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voedselzekerheid, op voorwaarde dat duurzame 
visserijmethoden worden gehanteerd; merkt op dat investeringen in milieuvriendelijkere 
uitrusting moeten worden aangemoedigd voor alle soorten vloten; herhaalt ook dat de 
visserij belangrijk is voor de sociale en culturele coherentie van de kustgemeenschappen; 

12. betreurt het feit dat er nog altijd zelden sprake is van een weloverwogen en goed 
functionerend geïntegreerd beheer van kustgebieden waarbij alle bestuursniveaus zijn 

                                               
1 FAO, Technical paper 530 (2009) "Climate change implications for fisheries and aquaculture".
2 De mariene koolstofabsorptiecapaciteit is tussen 2000 en 2007 met 10% achteruitgegaan.
3"Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon", UNEP, FAO en IOC, 2009.
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betrokken1; verzoekt de Commissie dringend om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen 
voor het geïntegreerd beheer van kustgebieden2 worden herzien, aangescherpt en 
uitgevoerd in het ruimere kader van het geïntegreerde maritieme beleid, waarbij alle 
sectorale beleidsterreinen in verband met de zee en de oceanen worden ingezet; benadrukt 
voorts het feit dat de visserijsector, de sector van de schaal- en schelpdieren en de 
aquacultuursector nauw bij dit proces moeten worden betrokken, aangezien deze 
activiteiten in de kustgebieden zeer belangrijk zijn;

13. verzoekt de Commissie dringend om te zorgen voor de ontwikkeling en uitvoering van 
mariene strategieën, waarbij er een ecosysteemgerichte benadering op het beheer van 
menselijke activiteiten wordt toegepast, met het oog op een goede milieutoestand van het 
mariene milieu, overeenkomstig Richtlijn 2008/56/EG; 

14. verzoekt de Commissie uit dit oogpunt om zich te engageren voor de uitvoering van 
onderzoeken om het verschijnsel van de groene algen en de impact ervan op de 
visserijsector te evalueren; vraagt ook dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar het 
verschijnsel in verband met de zeestromingen als gevolg van de opwarming van de 
atmosfeer en naar de verplaatsing van bepaalde mariene soorten;

15. verzoekt de Commissie wetenschappelijke werkzaamheden met betrekking tot de 
visbestanden van de noordelijke zeeën te verrichten, duurzaam beheer van de visserij in de 
zone volgens het voorzorgbeginsel te bevorderen en hierbij te pleiten voor een 
moratorium op nieuwe visserij in het noordpoolgebied in afwachting van een adequate 
regeling in het kader van de regionale visserijorganisaties; 

16. benadrukt dat de oplossing voor de ernstige klimaatverandering die we momenteel 
ondervinden, vooral gebaseerd moet zijn op een vermindering van de broeikasgasemissies 
en de bescherming en uitbreiding van de natuurlijke ecosystemen, die de belangrijkste 
koolstofputten op aarde zijn, en dat het weerstandsvermogen van mariene en terrestrische 
ecosystemen evenzeer afhangt van het behoud van biologische diversiteit als van de 
handhaving van adequate populaties en hun habitats;

17. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat adequate financiering wordt 
verstrekt voor de bescherming van ecosystemen en voor compensatie voor het 
inkomensverlies van vissers als gevolg van de klimaatverandering;

18. acht het nodig adequate financiering te garanderen voor onderzoek om geïnformeerd 
beleidsbeslissingen op het gebied van klimaatverandering en visserij en aquacultuur te 
kunnen nemen; benadrukt het feit dat het onderzoek en de op grond hiervan genomen 
maatregelen een multidisciplinair karakter moeten hebben en dat alle elementen ermee 
moeten worden aangepakt die de visserij en de aquacultuur onder druk zetten, met name 
de vervuiling aan de kust en op volle zee, het afval van industrie en landbouw, de 
verlegging van de loop van rivieren, de baggerwerken in mariene gronden, de 
havenactiviteit, het transport op zee en het toerisme, in het kader van een geïntegreerde 

                                               
1 Mededeling van de Commissie - Verslag aan het Europees Parlement en de Raad: Evaluatie van het 
geïntegreerd beheer van kustgebieden (ICZM) in Europa COM(2007)0308.
2 Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een 
geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa, PB L 148 van 6.6.2002, blz. 24.
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en ecosysteemgerichte benadering;

19. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat aanpassing via het 
weerstandsvermogen van de ecosystemen een plaats moet krijgen in het standpunt van de 
Gemeenschap bij internationale onderhandelingen op het gebied van visserij en het 
mariene milieu, met name in partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied en regionale 
visserijorganisaties;

20. verzoekt de Commissie actief deel te nemen aan de oprichting van een "blue carbon"-
fonds in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (United Nations Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC); onderstreept het feit dat met dit fonds financierings- en 
coördinatiemechanismen moeten worden onderzocht voor de bescherming en het beheer 
van de ecosystemen aan de kust en op zee en de opslag van koolstof in de oceanen, als 
onderdeel van een algemene strategie voor mariene planning;

21. onderstreept het feit dat de capaciteit van de visserijsector om zich aan te passen aan de 
schommelingen van de productiviteit en de aanwas van de visbestanden bepaald wordt 
door de volgende factoren:

- een visserijcapaciteit die afgestemd is op de productiviteit van de hulpbron in de minst 
productieve fase ervan,

- de beschikbaarheid van alternatieve visserijhulpbronnen,
- investeringen in flexibele technologie, bijvoorbeeld polyvalente vaartuigen en 

flexibele verwerkingscircuits,
- het bestaan van activiteiten ter vervanging van de visserij in perioden met een lage 
productiviteit1.

                                               
1 FAO (2007): Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and 
priorities.
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