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1. Om de marktdeelnemers in de sectoren visserij, aquacultuur en verwerking van zeevoedsel 
onmiddellijk enige verlichting te brengen, heeft de Commissie besloten1 het 
crisismechanisme te activeren in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken, 
visserij en aquacultuur2. Ze heeft daarnaast bij de medewetgevers een voorstel ingediend om 
de lidstaten in staat te stellen gebruik te maken van de financiële middelen die beschikbaar 
zijn in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (2014-2020)3. De 
moeilijke situatie van de visserijsector is ook door de Commissie erkend in het tijdelijke 
crisiskader4, dat onder meer betrekking heeft op de visserij- en aquacultuursector. Een van de 
beschikbare maatregelen heeft betrekking op beperkte steunbedragen, waardoor bedrijven in 
de visserij- en aquacultuursector5 tot 35 000 EUR aan staatssteun in welke vorm dan ook 
kunnen krijgen. 

2. De Commissie onderzoekt manieren om de stijgende kosten van energie en grondstoffen 
aan te pakken, waaronder het gebruik van nieuwe vistuigen en technologieën. 

3. Elektrische pulskorvisserij is sinds 1 juli 2021 niet langer toegestaan in Uniewateren, zoals 
besloten door de medewetgevers en dienovereenkomstig vastgesteld in de verordening 
technische maatregelen6. Alleen voor wetenschappelijk onderzoek is deze techniek 
toegelaten. De beginselen van betere regelgeving vereisen dat alle beleidsbeslissingen, zoals 
het verbod op pulskorvisserij, voldoende uitvoeringstijd hebben gehad om gegevens en 
bewijzen te genereren die een evaluatie zouden vergemakkelijken, voordat verdere 
wijzigingen worden overwogen.

1 Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/500 van de Commissie van 25 maart 2022 tot aanmerking van de militaire 
agressie van Rusland tegen Oekraïne als buitengewone gebeurtenis die een aanzienlijke verstoring van de 
markten veroorzaakt. 
2 Verordening (EU) 2021/1139, artikel 26, lid 2. 
3 COM(2022) 179 final; aangenomen op 13 april 2022.
4 Mededeling van de Commissie - Tijdelijk crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de 
economie na de Russische agressie tegen Oekraïne, PB C 131I van 24.3.2022, blz. 1, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=NL 
5 D.w.z. met inbegrip van alle ondernemingen die actief zijn op het gebied van de productie, verwerking en afzet 
van visserijproducten.
6 Zie artikel 7, lid 1, punt b), in samenhang met bijlage V, deel D, punt 1, en artikel 25 van Verordening (EU) 
2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de instandhouding van 
visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen.
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