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over veranderingen voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beveelt een aantal verbeteringen voor het gemeenschappelijk visserijbeleid aan, 
met name wat betreft het afgeven van visserijvergunningen aan de voorstanders van duurzame 
visserijpraktijken, de geleidelijke vermindering van teruggooi en de beëindiging van het 
gebruik van het geld van belastingbetalers om destructieve visserijpraktijken in Europa en 
daarbuiten te steunen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Commissie verwelkomt de inspanningen van de indieners om te streven naar een beter 
visserijbeheer.

De Commissie verwijst naar de politieke overeenstemming die is bereikt tussen de instellingen 
van de Europese Unie (het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese 
Commissie) betreffende het voorstel voor een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Dit nieuwe beleid, dat naar verwachting op 1 januari 2014 in werking zal treden, geeft voorrang 
aan gezonde zeeën en visbestanden door middel van de toepassing van het beginsel van de 
maximale duurzame vangst, dat zal worden opgenomen in de Europese wetgeving. Dit zal tevens 
een einde maken aan de teruggooi van vis, in het kader van de geleidelijke invoering van een 
aanlandingsverplichting voor feitelijk alle commerciële visserij in de Unie.
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Daarnaast worden de lidstaten opgeroepen om bij de toewijzing van vangstmogelijkheden 
transparante en objectieve criteria toe te passen, waaronder sociale, economische en 
milieucriteria. De gehanteerde criteria kunnen onder meer betrekking hebben op de invloed 
van de visserij op het milieu. Tevens worden de lidstaten opgeroepen om te streven naar 
stimulansen voor vissersvaartuigen die zijn uitgerust met selectief vistuig of die gebruik 
maken van visserijtechnieken met beperkte milieueffecten.

In een daarmee verband houdend voorstel voor een nieuw Europees fonds voor maritieme zaken 
en visserij heeft de Commissie voorgesteld om alle overheidssubsidies op te heffen die 
destructieve visserijpraktijken steunen. Dit voorstel is momenteel in onderhandeling bij de 
medewetgevers.

Conclusies

In het nieuwe hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid zijn alle voorwaarden aanwezig om 
ervoor te zorgen dat in het visserijbeheer de verbeteringen worden aangebracht waarom in het 
verzoekschrift wordt gevraagd.


