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SUGGESTIES

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

1. dankt de Commissie voor haar mededeling in het besef hoe lastig het is om een labelstelsel in 
te voeren dat zowel efficiënt is alsook enige ruimte laat voor bedrijven; legt er de nadruk op 
dat het voornaamste doel van ecolabels moet zijn dat de consument in staat wordt gesteld een 
weloverwogen keuze te maken die de instandhouding van visbestanden bevordert;

2. is van mening dat dit systeem een aanvulling moet zijn op het wettelijk kader ter 
instandhouding van de visbestanden: dit moet het fundamentele doel blijven van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid;

3. is van mening dat gezien de overbevissing en de uitputting van veel visbestanden in de EU-
wateren en in de gehele wereld een ecolabelstelsel om geloofwaardig en effectief te zijn, 
moet uitgaan van het principe dat ecolabels voor bepaalde bestanden eenvoudig niet mogelijk 
zijn en dat de consumptie van vis moet worden teruggedrongen totdat de bestanden zich 
hebben hersteld;

4. betreurt het dat de bestaande regels voor het labelen van visproducten zoals te vinden in 
artikel 4 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 104/2000 van 17 december 1999 over de 
gemeenschappelijke marktordening voor de visserij en aquacultuurproducten  slecht worden 
geïmplementeerd en nageleefd in de lidstaten;

5. betreurt het dat zij niet kan beschikken over een gedetailleerde analyse die haar in staat stelt 
om nauwkeurig te evalueren wat de gevolgen zijn van deze maatregelen voor de 
visserijsector en het maritieme ecostelsel;

6. betreurt het dat de mededeling van de Commissie zo weinig ambitieus is en is van mening 
dat de gekozen optie (het stellen van minimale eisen aan facultatieve milieu-
etiketteringsprogramma's) niet volledig recht doet aan de belangen die op het spel staan; is 
van mening dat wanneer labels op de markt worden gebruikt, zij onafhankelijk moeten 
worden gecontroleerd opdat zij absoluut betrouwbaar en geloofwaardig voor de consument 
zijn;

7. bepleit betere erkenning op Europees niveau van de ambachtelijke visserij; bepleit tevens dat 
voor de eventuele lancering van een ecolabelingsstelsel de betrokkenen met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van de ambachtelijke visserij worden geraadpleegd en dat met hun 
suggesties rekening wordt gehouden;

8. bepleit invoering van een uniforme procedure voor het ontwikkelen en waarmerken die op 
langere termijn stimulerend werkt voor duurzame productiemethoden en exploitatie van de 
visbestanden, mits de etikettering strenge voorwaarden stelt:

- het minimaliseren van bijvangst,
- vangst, gereguleerd op basis van het 'maximum sustainable yield'-principe,
- doelmatige handhaving en controle om illegale praktijken tegen te gaan;
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9. is van mening dat een dergelijke procedure op Europees niveau moet worden ingevoerd in 
overleg met alle betrokkenen uit de sector en moet voldoen aan een aantal essentiële 
voorwaarden zoals transparantie, toegankelijkheid, tegen lage kosten verkrijgbaar en 
geloofwaardigheid;

10. bepleit het voortbestaan van nationale en andere keurmerken voor visserijproducten die 
onder andere wijzen op de bijzondere kenmerken in de vangstmethoden zoals 
dolfijnvriendelijkheid of de kwaliteit van het product;

11. is van mening dat een etiket slechts dan effectief is wanneer het uniform is en makkelijk te 
begrijpen voor de consument zodat deze zich bij zijn keuze kan richten op producten die 
garant staan voor duurzaamheid van de visbestanden;

12. pleit ervoor dat de criteria voor dit etiket niet direct worden gekoppeld aan Europese 
visserijmaatregelen en dat zij volledig zijn afgestemd op de normen die zijn vervat in de 
gedragscode van de FAO voor verantwoordelijke visserij opdat het etiket toegankelijk is en 
legt er de nadruk op dat ecolabels die in de EU zijn ontwikkeld, niet mogen discrimineren 
tegen niet-Europese visserij, vooral die van ontwikkelingslanden;

13. bepleit dat toetreding tot het stelsel op basis van vrijwilligheid plaatsvindt en stelt prikkels 
voor voor toetreding van bedrijven, in het bijzonder het MKB en de werkers uit de 
ambachtelijke visserij, tot dit stelsel;

14. erkent dat het stelsel, wil het effectief, toegankelijk en geloofwaardig zijn, centraal moet 
worden beheerd zonder dat dit leidt tot overbodige administratieve dwang en stelt voor dat 
het communautair agentschap voor visserijcontrole wordt betrokken bij het uitgeven van, de 
controle op en het beheer van dit etiket, bij dit proces, maar erkent dat hiervoor een 
belangrijke verruiming nodig zou zijn van het mandaat en een aanzienlijke verhoging van de 
financiële en andere middelen;.
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft in december 1997 voor het eerst gewezen op de noodzaak om het te hebben 
over niet-discriminerende vrijwillige milieu-etiketteringsprogramma's. In 2002 heeft zij een 
communautair actieplan goedgekeurd om milieubeschermingsbepalingen op te nemen in het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en heeft zij aangekondigd dat zij een debat wil aanzwengelen 
over milieu-etikettering van visserijproducten. Op 29 juni 2005 heeft de Commissie haar 
mededeling uitgebracht om een debat te lanceren over een communautaire benadering van 
milieu-etiketteringsprogramma's voor visserijproducten.

Door de recente hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid is het nodig geworden te 
gaan praten over invoering van milieu-etiketteringsprogramma's als een middel om 
milieubescherming beter te integreren in de visserijsector. Doordat onlangs in deze sector 
verschillende producten zijn opgedoken met een "milieu-etiket", doet zich de kwestie voor van 
concurrentie, buitenlandse handel en consumentenbescherming.

Een van de doelstellingen van de Commissie is het bevorderen van duurzame visserij en een 
adequaat beschermingsniveau van het mariene ecosysteem, een geharmoniseerde benadering van 
milieu-etiketteringsprogramma's en transparante objectieve voorlichting aan de consument.

De Commissie heeft drie opties:

1. Het niet handelen en de vrijheid om milieu-etiketten op de markt te brengen zonder 
interventie en controle van de overheid.

2. Eén uniform communautair milieu-etiketteringsprogramma op te zetten voor vis en 
visserijproducten.

3. Het vaststellen van minimumeisen voor milieu-etiketteringsprogramma's op vrijwillige basis.

De Commissie kiest in haar mededeling duidelijk voor optie 3.

De rapporteur geeft evenwel uiting aan haar bezorgdheid over deze optie die niet toereikend is 
wanneer men streeft naar de door de Commissie gestelde ambitieuze doeleinden.

Het vaststellen van minimumeisen voor milieu-etiketteringsprogramma's op vrijwillige basis zou 
slechts de bestaande situatie reguleren en voorkomen dat misleidende certificaten opduiken. Het 
zou geen duidelijke boodschap afgeven om zowel bij de consument als de producent het 
bewustzijn te prikkelen. Door een wildgroei aan etiketten zou de rol die een milieu-etiket kan 
spelen teniet worden gedaan.

Dit zijn enkele van de overwegingen waarom de rapporteur voor een uniform communautair 
etiketteringsprogramma is met ambitieuze criteria. In het licht van de in de mededeling 
geformuleerde doelstellingen en met inschakeling van alle betrokkenen moet de Commissie een 
milieu-etiketteringssysteem vaststellen dat toegankelijk en geloofwaardig is.

De Commissie moet ervoor zorgen dat dit etiket de handel niet belemmert. Daarom moet zo'n 
etiket volledig overeenstemmen met de internationale richtsnoeren voor milieu-
etiketteringsprogramma's zoals geformuleerd door de FAO en gebaseerd op haar gedragscode 
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voor verantwoordelijke visserij1.

Om te voorkomen dat er weer een nieuwe structuur in het leven wordt geroepen, stelt de 
rapporteur voor om het Europees Agentschap voor visserijcontrole te betrekken bij het beheer 
van dit etiket.

Bij een dergelijk programma moet vooral aandacht worden geschonken aan het belang van 
duidelijke informatie naar de consument toe zodat het etiket de grootst mogelijke impact krijgt. 
Tenslotte: het etiket moet concrete resultaten opleveren waar het gaat om bescherming en 
bevordering van de duurzaamheid van de visbestanden in de EU-wateren.

1 Rapport 23ste zitting van de Visserijcommissie (Rome, Italië, 15-19 februari 1999) FAO Fisheries Report, nr. 595.
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