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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is het oneens met het verbod op het vissen van zalm met drijfnetten in de Ierse 
wateren. Hij stelt dat ondanks een overschot aan zalm ten zuidwesten van Ierland de quota 
voor zalm met een derde werd verminderd. Volgens hem was dit niet gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek, maar op de verwachting dat de wetenschap deze vermindering 
in de toekomst zou ondersteunen. Indiener stelt voorts dat niet de drijfnetvisserij, maar de 
zalmkwekerij een gevaar vormt voor zalmstand. Hij wijst er in dit verband op dat 
grootschalige zalmkwekerijen een bedreiging vormen voor de wilde zalm vanwege een 
parasiet die gevaarlijk is voor jonge wilde zalm. Indiener is van opvatting dat de Ierse 
visserijsector weer zeggenschap moet krijgen over de Ierse wateren zodat de sector kan 
overleven en duurzaam kan functioneren en Ierse tradities en cultuur kunnen voortbestaan. 
Indiener is van mening dat het gemeenschappelijk visserijbeleid inadequaat is en de Ierse 
vissers discrimineert ten opzichte van hun Europese collega's en hij meent dat er 
fundamentele verandering in het beleid moeten worden aangebracht om te voorkomen dat de 
Ierse vissers uitsterven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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De Commissie erkent het feit dat drijfnetvisserij niet de enige bedreiging vormde voor de 
zalmpopulaties. Naast de achteruitgang van het milieu, die vooral de kwaliteit en de 
hydrografie van zoetwaterstromen aantast, kunnen ook interacties met economische 
activiteiten zoals hydrocultuur een belangrijke rol spelen bij de overlevingskansen voor de 
zalmstand (in het bijzonder vanwege risico’s die zijn gerelateerd aan het ontsnappen van 
gekweekte zalm of mogelijke omgekeerde overdracht van ziekten en parasieten zoals zeeluis). 
Op dit moment wordt er belangrijke vooruitgang geboekt bij de aanpak van deze 
bedreigingen, voornamelijk op het gebied van interacties met hydrocultuur. Toch blijft de 
bedreiging die visserij met gemengde zalmbestanden vormt in het bijzonder zorgwekkend 
vanwege de onvoorspelbaarheid van de effecten ervan.

Er is in de afgelopen jaren ook veel gediscussieerd over de kwestie van zalmvisserij op zee 
met drijfnetten. In mei 2006 heeft de Commissie een technisch rapport uitgebracht over het 
onderwerp1, waarin de bestaande visserijen en de problemen die erbij spelen, de verschillende 
beheervoorschriften die door de lidstaten zijn opgesteld, en de mogelijke benaderingen om de 
situatie te verbeteren, worden beschreven. Kort samengevat was het probleem het gemengde 
karakter van deze visserij, waarbij zonder onderscheid zalm van verschillende afkomst werd
gevangen, waardoor de zalmbestanden die zich buiten de veilige biologische grenzen 
bevonden, inclusief die in niet-Ierse rivieren, werden bedreigd. Voor een aantal 
zalmbestanden die zich in slechte staat bevonden, zijn herstellende maatregelen ingesteld via 
het toepassen van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna. Het effect van deze maatregelen liep het risico teniet te worden 
gedaan door de vangst van zalm op zee voordat de vissen in hun eigen rivieren konden 
kuitschieten. De voorgestelde optie die in het rapport wordt genoemd, moest de 
verantwoordelijkheid bij de autoriteiten van de lidstaten leggen, omdat de meeste visvangst 
plaatsvindt binnen territoriale wateren en er geen visgronden worden gedeeld door schepen 
van verschillende lidstaten.
Na een lang proces van overleg en onderzoek naar alle mogelijke opties besloten de Ierse 
autoriteiten om deze gemengde visserij te verbieden, en om een compensatiemethode te 
bieden voor diegenen die de visserij verlieten.

Drijfnetten werden in Ierland slechts vier dagen per week in de maanden juni en juli gebruikt,
maar dit relatief korte visseizoen vormde een belangrijke bijdrage aan de economie van 
bepaalde sectoren van de kleinschalige visserijgemeenschappen in Ierland. Hierbij moet 
worden benadrukt dat een aantal drijfnetvissers slechts gelegenheidsvissers waren en dat het 
verlies van deze activiteit voor hen niet zo ingrijpend was als voor diegenen die echt 
economisch afhankelijk waren van deze visserij. Die laatste groep heeft klaarblijkelijk naar 
alternatieve visserijactiviteiten gezocht maar kwam erachter dat de situatie tegenviel door
uitgeputte bestanden die onderhevig waren aan kleine vangstquota, of door ondermaatse 
prijzen. Dat alles maakte de nieuwe visactiviteiten onuitvoerbaar, vooral na de brandstofcrisis 
van 2008 en de daaropvolgende financiële moeilijkheden.

De Commissie is van mening dat de crisis van de visserijsector in Ierland, net als in vele 
andere lidstaten, van structurele aard is en vaak wordt verergerd door tijdelijke en zich 
herhalende crises zoals die van brandstof- en visprijzen. Omdat dit een structureel probleem 

                                               
1 Rapport over visserij met gemengde zalmbestanden in Atlantische Gemeenschapswateren (Report on Mixed 

Stock Fisheries for Salmon in Atlantic Community Waters, SEC(2006)590)
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is, moeten er structurele oplossingen komen die zich richten op de herverdeling van de 
beschikbare visreserves over een kleinere visserijsector. De beslissing op welke manier deze 
herverdeling gunstig of ongunstig uitpakt voor de verschillende delen van de sector valt 
geheel onder de bevoegdheid van Ierse autoriteiten.

Wat betreft de beweerde discriminatie van Ierland door het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
is de Commissie het volstrekt oneens met een dergelijke stelling. Toen het gemeenschappelijk 
visserijbeleid werd geïntroduceerd, werd er volledig rekening gehouden met de rechtmatige 
belangen van Ierland om haar visserijindustrie te ontwikkelen (de zogenaamde preferenties 
van Den Haag) en bleven deze belangen, jaar in jaar uit, ook gewaarborgd tijdens het 
toewijzingsproces van vismogelijkheden aan lidstaten in de vorm van vangstquota. 

Tot slot moet, met betrekking tot het verzoek van indiener om de Ierse visserijgemeenschap 
weer zeggenschap te laten krijgen over de Ierse wateren, worden onderstreept dat, voor zover 
het zalmvisserij betreft, het merendeel van de beheermaatregelen die van kracht zijn, in de 
praktijk onder de verantwoordelijkheid van Ierland vallen. Dit komt door de bijzondere 
omstandigheid dat er geen concurrentie is met vissers uit andere lidstaten in de visgronden 
rond het eiland. Voor een aantal andere visserijactiviteiten in de kuststreek, waaronder de 
activiteiten die een alternatief vormen voor de eerdere drijfnetvloot, doet zich tot op zekere 
hoogte een gelijksoortige situatie voor.

Conclusie

De Commissie heeft begrip voor de moeilijkheden waarvoor de vloot van drijfnetvissers zich 
gesteld ziet nadat het vissen met drijfnetten door de Ierse autoriteiten in november 2007 was 
verboden. De Commissie houdt er ook rekening mee dat deze moeilijkheden voortkomen uit 
een structureel probleem van onevenwichtigheid tussen de omvang en het visvermogen van 
de vloten aan de ene kant, en de voor hen beschikbare vismogelijkheden aan de andere kant. 
Verder zijn er geen redenen om aan te nemen dat het gemeenschappelijk visserijbeleid Ierland 
op een discriminerende manier behandelt. Tot slot liggen de middelen om dit probleem op te 
lossen voor het grootste deel in handen van de nationale autoriteiten. 


