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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt naar aanleiding van een televisiereportage melding van het feit dat Chinese 
vissers in Ghanese wateren tonijn en zeetong vangen zonder zich te bekommeren om de regels 
voor duurzame visvangst, minimaal gewicht en bescherming van soorten. Deze vis wordt 
vervolgens in Europa aan land gebracht en als legale vis verkocht. Volgens indienster gaat het 
om circa 400 ton per jaar. Indienster stelt dat Ghana niet in staat is zijn wateren adequaat te 
controleren. Indienster vindt dat de EU iets moet ondernemen tegen deze illegale visserij. Het is 
volgens indienster ook in het belang van Europa om een duurzame visserij te bevorderen en 
alleen legaal gevangen vis te importeren. Indienster verzoekt om een onderzoek en maatregelen 
zoals voorlichting en verificatie van de situatie bij de Ghanese regering, gebruikmaking van de 
bilaterale contacten met China om de kwestie aan de orde te stellen en aan te dringen op 
beëindiging van de huidige vispraktijken en beperking van de invoer van aldus gevangen vis in 
de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

De Commissie beschouwt de bestrijding van illegale visserij als een van haar prioriteiten. Om dit 
doel te bereiken, is Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 20081

houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en 
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ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (IOO-verordening) op 
1 januari 2010 in werking getreden. Deze regeling geldt voor alle producten van de zeevisserij 
waarbij de Europese Unie door middel van handel of door de visserij van EU-burgers betrokken 
is.

De Commissie heeft de volgende opmerkingen met betrekking tot de door indienster aangekaarte 
punten:

i. In artikel 2, lid 2, letter a definieert de IOO-verordening "illegale visserij" als activiteiten 
die door nationale of buitenlandse vissersvaartuigen in wateren onder de jurisdictie van 
een staat worden verricht zonder de toestemming van die staat of in strijd met zijn wet-
en regelgeving. In artikel 3, lid 1, letter a definieert de IOO-verordening "IOO-
vissersvaartuigen" als vaartuigen die onder andere vissen zonder vismachtiging of geldig 
visdocument, afgegeven door de vlaggenstaat.

ii. Artikel 12 van de IOO-verordening bepaalt dat de handel met de EU van door IOO-
visserij verkregen visserijproducten verboden is. Om dit verbod doeltreffend te maken, 
mogen visserijproducten slechts in de EU worden ingevoerd indien zij vergezeld gaan 
van een vangstcertificaat. Door middel van dit instrument certificeren de bevoegde 
autoriteiten van de vlaggenstaat van de vissersvaartuigen dat de betreffende vangsten zijn 
gedaan overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de geldende internationale 
instandhoudings- en beheersmaatregelen.

De Commissie zal deze kwestie nader bestuderen om feiten te vinden, zodat er op EU-niveau 
onderzoek gestart en gecoördineerd kan worden:

a. Onder het door Verordening (EG) nr. 1010/2009 vastgestelde systeem voor wederzijdse 
bijstand kan de Commissie de lidstaten opdracht geven de handelsstromen en activiteiten 
van de betreffende vaartuigen te onderzoeken. Binnen dat kader kunnen de lidstaten de 
vlaggenstaat verzoeken relevante verduidelijking te verschaffen over de situatie waarin 
zijn vaartuigen in de exclusieve economische zone van Ghana opereren.

b. Vervolgens moeten de lidstaten aan de Commissie verslag uitbrengen over het resultaat 
van hun onderzoek.

c. Indien van bepaalde vaartuigen wordt vastgesteld dat zij zich bezighouden met IOO-
visserij, moeten deze vervolgens op de EU-lijst van IOO-vaartuigen worden geplaatst.
Vissersvaartuigen op de EU-lijst van IOO-vaartuigen mogen geen visserijproducten met 
de EU verhandelen.

Conclusie

Mocht indienster nog meer gedetailleerde informatie hebben die aangeeft dat de EU-wetgeving 
wordt geschonden, kan de Commissie beter gevolg geven aan het verzoekschrift.

Zoals al eerder is gedaan bij andere landen waarvan gemeld werd dat daar illegale 
visserijactiviteiten zouden kunnen plaatsvinden, zal de Commissie de mogelijkheid overwegen 
Ghana te verzoeken betrouwbare informatie te verschaffen die kan worden ingezet om 
onderzoek te doen en verdere maatregelen zoals hierboven beschreven te nemen.

4. Aanvullende mededeling van de Commissie (REV), ontvangen op 30 mei 2012
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Ter aanvulling op de eerste mededeling van de Commissie, wil de Commissie een update geven 
over de huidige tenuitvoerlegging van de IOO-verordening.

Het doel van de IOO-verordening is het op de markt brengen van IOO-producten in de EU te 
voorkomen en aldus een einde te maken aan de opbrengsten van illegale exploitanten. Dit 
gebeurt door de samenwerking te bevorderen tussen vlaggenstaten, kuststaten, verwerkende 
landen en afzetlanden, door te garanderen dat alle geïmporteerde vis in de EU traceerbaar is. 

Uit hoofde van het systeem moeten alle visserijproducten die de EU binnenkomen, voorzien zijn 
van een vangstcertificaat dat wordt gevalideerd door een bevoegde autoriteit van de vlaggenstaat 
van het vissersvaartuig dat de vis gevangen heeft. Door middel van dit instrument valideren de 
bevoegde autoriteiten van de vlaggenstaat dat de betreffende vangsten zijn gedaan 
overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en de internationale instandhoudings- en 
beheersmaatregelen. Producten die niet voorzien zijn van een vangstcertificaat worden niet in de 
EU toegelaten. De bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
controle van de export van EU-vangsten en de import van visserijproducten.

Om te garanderen dat de visserijproducten uit illegale activiteiten niet de EU binnenkomen, 
hebben de Commissie en de lidstaten sinds januari 2010 steeds vaker een beroep gedaan op 
instrumenten zoals voorzien in de IOO-verordening, bijvoorbeeld het systeem voor wederzijdse 
bijstand, de uitwisseling van informatie, risicobeheer en samenwerking tussen de lidstaten en de 
verificatie van de door vlaggenstaten afgegeven vangstcertificaten.

Momenteel hebben 90 vlaggenstaten hun autoriteiten op de hoogte gebracht en dus kunnen zij 
visserijproducten exporteren naar de EU in overeenstemming met de IOO-verordening. 15 
andere vlaggenstaten lieten weten dat zij hun autoriteiten niet op de hoogte hoeven te brengen, 
vermits ze geen handel voeren met de EU of geen zeeschepen hebben. 

De IOO-verordening voorziet ook in de mogelijkheid van het opstellen van een zwarte lijst van 
vissersvaartuigen, inclusief EU-vaartuigen, die niet door hun vlaggenstaten zijn bestraft voor hun 
illegale activiteiten. 

In de afgelopen twee jaar kreeg de Commissie behoorlijk wat informatie, voornamelijk 
afkomstig van maatschappelijke organisaties, over illegale visserijactiviteiten in wateren over de 
hele wereld. Hierdoor raakte de Commissie betrokken bij een groot aantal onderzoeken met 
vlaggenstaten en kuststaten van vaartuigen uit zowel derde landen als de EU. Tot dusverre heeft 
dit in enkele gevallen ertoe geleid dat kuststaten en vlaggenstaten actie hebben ondernomen 
tegen vaartuigen die in hun wateren vissen, zoals het intrekken van visvergunningen of het 
opleggen van zware boetes. 

Bovendien is het krachtens de IOO-verordening toegestaan een lijst op te stellen van landen die 
hun verantwoordelijkheid als vlaggenstaat, havenstaat, kuststaat of afzetland niet nemen en 
weigeren mee te werken aan de strijd tegen IOO-visserij, wat betekent dat ze niet langer handel 
kunnen drijven in vis met de EU. 

Er moet worden opgemerkt dat de Commissie bezoeken brengt aan een aantal derde landen om 
te beoordelen of er IOO-visserijactiviteiten plaatsvinden. De Commissie werkt op administratief 
vlak met deze derde landen samen op het gebied van visserijbeheer. Bovendien heeft de 
Commissie sinds 2010 een programma voor technische hulp aan ontwikkelingslanden ingevoerd 
waarbij externe adviseurs deze landen helpen om de beginselen van de IOO-verordening van de 
EU te begrijpen en hen te assisteren bij de beoordeling van hun systemen.
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Politiek gezien werd in 2011 meer aandacht besteed aan de tenuitvoerlegging van de IOO-
verordening, met name tijdens de vergadering van de directeuren-generaal voor visserij in juli 
2011. Daar werd besproken hoe IOO-visserij efficiënter en doeltreffender kan worden bestreden. 
Ook heeft het Europees Parlement het verslag Lövin over "De bestrijding van illegale visserij op 
mondiaal niveau – de rol van de EU" aangenomen, waarin de volledige tenuitvoerlegging van de 
IOO-verordening van de EU wordt gesteund.

Buiten de EU was de ondertekening van een gezamenlijke verklaring door de VS en de 
Commissie in september 2011 over een grotere samenwerking in de strijd tegen IOO-visserij een 
belangrijke ontwikkeling. De Commissie ziet dit als een belangrijk signaal aan de illegale 
exploitanten omdat dit duidelijk maakt dat hoe beter de internationale samenwerking is, hoe 
moeilijker het voor deze exploitanten zal zijn om te profiteren van hun criminele activiteiten.

Op internationaal vlak blijft de Commissie in contact staan met de handelspartners van de EU via 
bilaterale en multilaterale bijeenkomsten en de EU probeert de vaststelling aan te moedigen van 
maatregelen in het kader van RVO's (regionale visserijorganisaties) die zijn bedoeld om IOO-
visserij te bestrijden, inclusief vangstdocumentatieregelingen.
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_nl.htm

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde zaak gaat de ingediende informatie over 
activiteiten die plaatsvonden voor de inwerkingtreding van de IOO-verordening. Het is gebleken 
dat de IOO-verordening alleen van toepassing kan zijn op illegale activiteiten die plaatsvonden 
na 1 januari 2010. Daarom heeft de Commissie niet de bevoegdheid om veronderstelde illegale 
visserijactiviteiten te onderzoeken of om actie te ondernemen tegen illegale visserijactiviteiten 
die plaatsvonden voor 1 januari 2010. 

De Commissie staat in nauw contact met de autoriteiten van een aantal West-Afrikaanse landen 
alsook met de in de regio aanwezige ngo's. Dankzij deze nauwe contacten en op basis van harde 
bewijzen zijn de diensten van de Commissie verwikkeld in procedures met de vlaggenstaten van 
vaartuigen waarvan wordt vermoed dat ze betrokken zijn bij IOO-activiteiten. Het juridisch 
kader voor procedures voor vermoedelijke IOO-visserij is vastgelegd in de artikelen 25 tot en 
met 30 van de IOO-verordening. 


